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Samenvatting :  Bij het vaststellen van het IHP 2018-2021 in de raadsverga-

dering van 27 november 2017 heeft de gemeenteraad het 

krediet voor de locatie Rummerinkhof aangehouden en is 

gesteld dat dit krediet beschikbaar wordt gesteld wanneer 

de raad een besluit heeft genomen over de definit ieve loca-

tiekeuze en verkeersafwikkeling aan de Rummerinkhof. In 

voorliggend raadsvoorstel worden de resultaten van de uit-

gevoerde onderzoeken naar de locatiekeuze en de ver-

keersafwikkeling alsmede de haalbaarheid van de renovatie 

toegelicht en wordt de raad verzocht het genoemde krediet 

beschikbaar te stellen.  
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Voorgestelde beslissing :  1.  Op basis van de definitieve locatiekeuze en met de ver-

keersafwikkeling voor de huisvesting van de Brinkschool 

op de locatie Rummerinkhof 8 het in de raadsvergade-

ring d.d. 27 november 2017 aangehouden krediet voor 

de locatie Rummerinkhof van € 6.586.000 (exclusief cor-

rectie prijspeil) beschikbaar te stellen;  

2.  De door het college opgelegde verplichting tot geheim-

houding ten aanzien van de bij lagen bij het raadsvoor-

stel met f inancieel en economisch belang, zijnde bij lage 

4 ‘Samenvatting haalbaarheidsonderzoek renovatie 

Rummerinkhof 8 d.d. 12 juli 2018’ en bij lage 5 ’Haal-

baarheidsstudie renovatie Rummerinkhof 8 d.d. 6 okto-

ber 2017’,  op grond van artikel 25, derde lid Gemeente-

wet te bekrachtigen.  

 

 

 Nee      Ja 

Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste 

en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling. Het 

besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.  
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1. Aanleiding 

In de raadsvergadering van 27 november 2017 heeft uw gemeenteraad het IHP 2018 -2021 

vastgesteld. In het besluit is opgenomen dat het krediet voor de locatie Ru mmerinkhof pas 

beschikbaar wordt gesteld nadat uw gemeenteraad een besluit heeft genomen over de defi-

nit ieve locatiekeuze voor de Brinkschool en de verkeersafwikkeling aan de Rummerinkhof. 

In de commissievergadering van 12 maart j l.  is het college ve rzocht een aantal open einden 

nader te onderzoeken en de plannen te bespreken met belanghebbenden.  

 

In voorliggend raadsvoorstel wordt de definit ieve locatiekeuze en de verkeersafwikkeling 

aan uw raad voorgelegd en wordt uw raad verzocht het krediet voor de onderwijshuisve sting 

op de Rummerinkhof en de daarmee samenhangende infrastructurele aanpassingen be-

schikbaar te stellen.  

 

2. Doelstelling 

De Brinkschool groeit fors als gevolg van de nieuwbouwwijk Harener Holt. Volgens de lee r-

l ingenprognose groeit de Brinkschool de komende jaren van ca . 250 leerlingen naar ruim 

370 leerlingen in 2020 en verder. De huidige huisvesting biedt momenteel reeds onvoldoe n-

de capaciteit. Daarom zijn met ingang van het schooljaar 2017/2018 twee noodl okalen in 

gebruik genomen om te voorzien in extra capaciteit. Om dat de huisvesting met deze aanvu l-

lende capaciteit reeds in het schooljaar 2018/2019 niet meer toereikend is, neemt de Brin k-

school met ingang van het schooljaar 2018/2019 een viertal lokalen in het gebouw Ru m-

merinkhof 8 als t i jdeli jke huisvesting in gebrui k. Een definit ieve oplossing is op korte termijn 

noodzakelijk. Omdat de huidige locatie geen ruimte biedt voor t i jdeli jke of permanente ui t-

breiding, is gezocht naar een locatie voor vervangende huisvesting binnen het voedingsg e-

bied van de Brinkschool. De permanente huisvesting moet op basis van de lange-termijn 

prognoses (situatie over 15 jaar) huisvesting bieden aan 348 leerlingen. Door de groei van 

het aantal leerlingen heeft de Brinkschool ook recht op een vergoeding voor de uitbreiding 

van de eerste inr ichting onderwijsleerprogramma en meubilair.  

 

De Peter Petersenschool groeit eveneens als gevolg van de nieuwbouw in Harener Holt. 

Momenteel gebruikt de Peter Petersenschool 3 lokalen voor t i jdeli jke huisvesting in het 

voormalige Vis iogebouw, naast de Peter Petersenschool. Volgens de leerlingenprognose 

groeit de Peter Petersenschool tot maximaal 260 leerlingen in 2023. Op lange termijn  

(15 jaar) is het leerlingenaantal volgens prognose ca. 255 leerlingen. Dat leidt ertoe dat er 

een permanente oplossing moet worden gevonden voor de groei van de Peter Petersen-

school en is op lange termijn sprake van een aanvullende ruimtebehoefte van 371 m2  bvo 

ten opzichte van de huidige permanente huisvesting. Deze uitbreidingsopgave is betrokken 

bij de opgave voor de herhuisvesting van de Brinkschool, omdat er vanwege de beoogde 

locatie voor de Brinkschool een directe relatie tussen beide o pgaven ligt.  

 

3. Locatieverkenning herhuisvesting Brinkschool  

Stichting Baasis biedt in Haren op twee locaties openbaar onderwijs aan.  De scholen heb-

ben ieder een buurtfunctie en hebben hun eigen voedingsgebied. Met ingang van het 

schooljaar 2018/2019 heeft Stichting Baasis De Linde gesloten, omdat deze school snel 

kromp vanwege een te geringe onderinstroom. Gezien de beperkte afstand to t De Wissel en 

de daar beschikbare ruimte is het meerendeel van de leerlingen van De Linde onderge-

bracht op De Wissel. Met de twee resterende locaties voor openbaar onderwijs wordt als 

spreiding aangehouden dat De Wissel het zuidoosteli jke deel van Haren b edient en de 

Brinkschool het noordwesteli jke deel. Het zoekgebied voor verva ngende huisvesting van de 

Brinkschool is op onderstaande kaart weergegeven.  
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Figuur 1: zoekgebied voor vervangende huisvest ing van de Brinkschool  

 

Om tot een locatiekeuze te komen zijn de volgende locaties en alternatieven beschouwd: 

 Bestaande locatie Brinkschool Oude Brinkweg: Allereerst is gekeken of  de huidige locatie 

geschikt is. Een uitbreiding van de huidige 1 -laagse huisvesting is niet mogelijk, daarvoor 

is het perceel te klein. Nieuwbouw op de huidige locatie is mogelijk wanneer de nieuw-

bouw volledig in twee bouwlagen wordt gereal iseerd. De groei van de school zal echter 

leiden tot een ongewenste toename van de verkeersdrukte op de Oude Brinkweg hetgeen 

zal terugslaan op de kruispunten met de Oosterweg en Kromme E lleboog. Voor het parke-

ren van personeel en ‘Kiss & Ride’ zijn ca. 55 parkeerplaatsen benodigd. Deze zijn niet in 

te passen op de schoollocatie of in de directe omgeving. Bij nieuwbouw op  de huidige lo-

catie is t i jdeli jke huisvesting nodig en zal twee keer ve rhuisd moeten worden.  

 Huisvesting Brinkschool op twee locaties:  Per 1 augustus 2018 sluit De Linde als gevolg 

van een te lage instroom van leerlingen in de onderbouw. De Linde is een n evenvestiging 

van de Brinkschool, maar heeft alt i jd gefunctioneerd als zelfstandige school. Een groot 

gedeelte van de leerlingen is overgegaan naar De Wissel, waarmee De Wi ssel is ge-

groeid naar 8 groepen en de leegstand in Brede School De Octopus teniet is  gedaan. 

Wanneer de capaciteit van het gebouw van De Linde wordt toegevoegd aan de huisves-

ting van de Brinkschool, dan ontstaat normatief gezien ruimte voor ca. 350 leerlingen. 

Voor de Brinkschool is het ongewenst om permanent op twee locaties g ehuisvest te zijn. 

Daarbij l igt de locatie van De Linde buiten het zoekgebied voor de Brinkschool. Een dis-

locatie aan de Hertenlaan kan leiden tot een terugstroom van lee rlingen van De Wissel 

naar De Linde, hetgeen leidt tot leegstand bij De Wissel en een ruimtegebre k bij de 

Brinkschool.  

 Hortus: De locatie van de Hortus zal naar verwachting op termijn worden herontwi kkeld. 

De lengte van de ti jdshorizon voor deze plannen strookt niet met de urgentie van vervan-

gende onderwijshuisvesting als gevolg van de groei van de Brinkschool. De locatie is 

geen eigendom van de gemeente Haren. 

 Deelgebied 1 DHE: De groei van de Brinkschool is voornamelijk het gevolg van de nieuw-

bouw in DHE. Een locatie in het gebied DHE is vanuit het voedingsgebied van de Brink-

school gezien denkbaar. In het gebied DHE is alleen in deelgebied 1 (verkeersoefenter-

rein) ruimte beschikbaar voor de herhuisvesting van de Brinkschool. Hiervoor l igt echter 

het ontwerp-bestemmingsplan vanaf 5 juli j l .  ter inzage. Deze locatie ligt zeer excentrisch 

in het voedingsgebied van de Brinkschool. Huisvesting op deze locatie leidt waarschijnli jk 

tot een herschikking van de verdeling van leerlingen in Haren en kan leiden tot het aan-

trekken van leerlingen uit Groningen. Dit leidt tot onzekerheid van de op langere termijn 

benodigde omvang van zowel de onderwijshuisvesting van de Brinkschool als van de an-

dere Harense basisscholen. Daarmee kunnen niet voo rziene huisvestingsproblemen ont-

staan. Daarnaast leidt dit scenario tot inkomstende rving voor de GEM.  
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 Locatie Nieuwe Stationsweg: In het stationsgebied ligt een braakliggend perceel tussen 

de P+R en de woningen aan de Middelhorsterweg. Voor deze locatie is wonin gbouw voor-

zien. Inmiddels is het bestemmingsplan voor deze locatie definit ief. Doordat de gegadig-

de voor deze woningbouwlocatie afziet van de ontwikkeling op deze locatie, was deze lo-

catie beschikbaar. Inmiddels is er een optie genomen op de locatie. Omdat de locatie nog 

niet verkocht is, is deze locatie ook getoetst als alternatief voor de huisvesting van de 

Brinkschool.  Op de beschikbare oppervlakte van het perceel is het onderwijs-en gympro-

gramma alleen in te passen bij een zeer eff icient ruimteg ebruik op het perceel. Op het 

perceel resteert dan geen capacteit voor het parkeren en Kiss & Ride. Dit zal dan moeten 

worden ingevuld in combinatie met de aangrenzende P+R, waarbij op de piekmomenten 

ruim 30% van de capaciteit benut moet kunnen worden voor de Brinkschool. Dit is niet 

wenselijk, de P+R is in het kader van de ontwikkeling van het stationsgebied juist ver-

groot om te voorzien in de parkeerbehoefte voor het station.  De ontsluit ing van deze lo-

catie is niet optimaal: door de toekomstige afsluit ing van de kruising Nieuwe Stationsweg 

– Middelhorsterweg wordt alle verkeer via het de Nieuwe Stationsweg langs het Stations-

plein geleid, hetgeen leidt tot een toename van de verkeersdruk in het stationsgebied. 

Voor nieuwbouw op deze locatie is een bestemmingsplanwijziging benodigd, hetgeen een 

risico is voor de planning van de nieuwbouw. Daarnaast is de grondexploitatie van het 

stationsgebied een opbrengst ingerekend, die afgedekt moet worden wanneer de locatie 

bestemd wordt voor de huisvesting van de Brinkschool.  

 Locatie Rummerinkhof 8:  Het Harens Lyceum heeft per 1 augustus 2017 het onderwijs op 

de locatie Rummerinkhof beëindigd en ondergebracht op de locatie Kerklaan. Het school-

gebouw is op basis van het economisch claimrecht terug in eigendom gekomen van de 

gemeente. De beschikbare ruimte is ruimschoots toereikend voor de huisvesting van de 

Brinkschool. Wel zijn functionele en  technische aanpassingen noodzakelijk. De huidige 

bestemming van het gebouw staat de huisvesting van de Brinkschool toe. In geval van 

gebouwaanpassing in combinatie met levensduurverlengende maa tregelen is de huisves-

ting binnen afzienbare termijn beschikbaar. De aanwezige overruimte kan worden ingezet 

voor andere kindgerelateerde functies zoals kinderopvang, zodat een intergraal kindcen-

trum kan worden gevormd. Wanneer gebouwaanpassing financieel niet haalbaar zou zijn, 

is nieuwbouw op deze locatie ook een ruimteli jk goed in te passen optie. De toename van 

het verkeer die zal ontstaan bij de huisvesting van de Brinkschool aan de Rummerinkhof 

is krit isch en vergt nader onderzoek. Dit betreft zowel de afwikkeling van het verkeer op 

het kruispunt Rummerinkhof/Oosterweg/Kromme Elleboog als de inpassing van het parke-

ren en ‘kiss & ride’.  

 

Conclusie locatieverkenning 

De verkende locaties zijn met elkaar vergeleken op de ligging in het voedingsgebied, kosten 

( inschatting van de investering, kosten grond, kosten ti jd eli jke huisvesting), t i jd (wanneer 

beschikbaar), beschikbare ruimte van het perceel, verkeer, inpa sbaarheid in de omgeving 

(omwonenden, groen). Deze vergeli jking is in onderstaande tabel weerg egeven. 
 

 L igging in 

voedings-

gebied 

Organisa-

t ie van 

Onderwijs   

Kosten Ti jd ige 

beschik-

baarheid 

Beschik-

bare  

ru imte 

perceel 

Verkeer Inpasbaar 

in  

omgeving 

Oude Brinkweg +         -    

Oude Brinkschool 

i .c.m. Hertenlaan 

-  -  + + + -    

Hortus +     -  +   + 

DHE deelgebied 1 -    -  -  +   + 

Nieuwe Stat ionsweg +   -    -  -  + 

Rummerinkhof 8 + + + + + -    

 



 6  

Vanwege het niet t i jdig beschikbaar zijn valt de locatie Hortus af. De locatie Nieuwe stat i-

onsweg biedt onvoldoende ruimte en de beschikbaarheid van de locatie is onzeker. Derha l-

ve is deze locatie ook niet geschikt. Omdat de locatie DHE deelgebied 1 te excentrisch in 

het voedingsgebied ligt, het huisvesten van de Brinkschool op deze locatie leidt tot geder fde 

inkomsten voor de GEM en een bestemmingsplanherziening noodzakelijk maakt, valt deze 

locatie ook af. De locatie aan de Hertenlaan ligt buiten het voedingsgebied van de Brink-

school en huisvesting van de Brinkschool op twee locaties is vanuit het onderwijs onwens e-

li jk. Derhalve is dit alternatief niet geschikt. Vervangende nieuwbouw op de huidige locatie 

aan de Oude Brinkweg is ruimteli jk in te passen op de kavel, maar de directe omgeving 

biedt onvoldoende ruimte om de toemenende ruimtebehoefte voor parkeren en Kiss & Ride 

in te passen. De locatie Rummerinkhof biedt, in combinatie met aanpassingen van de Peter 

Petersenschool, voldoende ruimte om de school en Kiss&Ride in te passen. Dit maakt de 

Rummerinkhof de enige geschikte locatie voor inpassing van de Brinkschool. De afwikkeling 

van het verkeer op deze locatie is echter krit isch, met name voor het kruispunt  

Rummerinkhof – Kromme Elleboog - Oosterweg. Om vast te kunnen stellen of de locatie al 

dan niet geschikt is, zijn de volgende onderzoeken en verkenningen uitgevoerd:  

 nadere verkenning van de parkeerbehoefte voor de onderwijshuisvesting;  

 nader verkeersonderzoek naar de verkeersafwikkeling van het kruispunt Rummerinkhof – 

Oosterweg – Kromme Elleboog; 

 middels een Bomen Effect Analyse zijn de in de omgeving aanwezige bomen geinve ntari-

seerd, zodat in de plannen rekening kan worden gehouden met de bestaande groenstru c-

turen; 

 verkenning samenwerking Peter Petersenschool, Brinkschool en Stichting Kindero pvang 

Haren tot een vorm van een integraal kindcentrum;  

 onderzoek naar de gebouwaanpassing ten behoeve van herbestemming en leven sduur-

verlenging van het voormalige Harens Lyceum, afgezet tegen nieuwbouw; 

 massastudie naar de ruimteli jke inpassing van zowel de huisvesting van de Brin kschool, 

de uitbreiding van de Peter Petersenschool en de benodigde parkeervoorzi eningen, mede 

in relatie tot de bestaande groenstructuur en de bestaande en geplande verkeersstruc-

turen. 

 

De resultaten van deze onderzoeken worden hieronder toegelicht.  

 

4. Parkeren en Kiss & Ride 

In de in december 2017 opgestelde ‘quickscan verkeersaspecten Brinkschool’ (bijgevoegd 

als bij lage 1) is op basis van verkeersmetingen bepaald wat de parkeerbehoefte is bij het 

toekomstige huisvestingsprogramma aan de Rummerinkhof. Uit extrapolatie van de geg e-

vens uit de metingen bleek dat er bij geli jkbli jvend parkeer - en haal- en brenggedrag een 

voorziening voor parkeren en Kiss & Ride voor beide scholen nodig is met een omvang van 

130 parkeerplaatsen. Samen met de directies van de Brinkschool, Peter Petersenschool en 

Stichting Kinderopvang Haren is nogmaals kritisch gekeken naar de omvangrijke parkeerb e-

hoefte. Daarbij zi jn de volgende principe-afpraken gemaakt over het reduceren van de par-

keerbehoefte.  

 

 Invoeren van gespreide beginti jden:  De parkeerbehoefte kan worden gereduceerd door de 

beginti jden van de beide basisscholen te spreiden. De Peter Petersenschool heeft met 

ingang van het schooljaar 2018/2019 de beginti jd reeds aangepast naar 8.15 uur. De hui-

dige spreiding met een kwartier leidt tot een reductie van de parkeerbehoefte met 15 par-

keerplaatsen. Op basis van de meetgegevens is vastgesteld dat bij een spreiding van de 

beginti jden met een half uur, het aantal parkeerplaatsen met 30 pa rkeerplaatsen kan 

worden gereduceerd. Om deze reductie te bewerkstell igen, moeten één of beide scholen 

hun lesti jden aanpassen. 
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Kanttekening daarbij is dat het invoeren van andere lesti jden d e instemming vereist van 

de medezeggenschapsraad, en dat op dit moment, ondanks de bereidheid van de direc-

ties, niet zeker is of de gespreide beginti jden worden ingevoerd.  

 Ontmoediging autogebruik voor halen en brengen:  Een groot deel van de leerlingen 

woont in de directe omgeving van de scholen. De scholen gaan met ouders gedragsr egels 

afspreken over het brengen en halen van de kinderen. De afspraken leiden niet alleen tot 

minder parkeerplaatsen, maar dragen ook bij aan een hogere verkeersveil i gheid in het 

gebied.  

 Ontmoediging autogebruik door personeel:  Personeel van scholen en kinderopvang wordt 

gestimuleerd met de fiets te komen of buiten het schoolgebied te parkeren. Na wordt ge-

gaan welke nabij gelegen parkeervoorzieningen hiervoor capaciteit hebben.  

 

Effectuering van bovengenoemde maatregelen kan als volgt leiden tot het verlagen van de 

parkeerbehoefte: 

 

Parkeerbehoefte cf. quickscan:                  130 

Reductie als gevolg van gespreide aanvangstijden met 15 minuten:       15 -/- 

Verdere reductie als  gevolg van gespreide aanvangstijden tot 30 minuten:    15 -/- 

Reductie als gevolg van ontmoediging/parkeren elders:           20 -/- 

Totaal aantal parkeerplaatsen                    80 

 

Doordat het nog niet zeker is dat de principe -afspraken ook daadwerkeli jk worden geëffec-

tueerd, dient in de plannen vooralsnog rekening te worden gehouden met uitbreidingsmog e-

li jkheden om, indien bli jkt dat er een tekort aan parkeerplaatsen is, op termijn eventueel een 

uitbreiding tot maximaal 115 parkeerplaatsen te kunnen re aliseren.  

 

5. Verkeerstechnische inpassing 

De huisvesting van de Brinkschool aan de Rummerinkhof leidt tot een toename van het ve r-

keer op het kruispunt Rummerinkhof – Oosterweg – Kromme Elleboog. Door de toekomstige 

afsluit ing van de kruising Nieuwe Stationsweg – Middelhorsterweg wordt ook het verkeer 

vanuit zuideli jke r ichting via dit kruispunt geleid.  

 

Door middel van een simulatie is onderzocht in hoeverre de toegenomen verkeersbewegi n-

gen leiden tot congestie op het kruispunt met de Oosterweg. Uitgaand e van geli jke beginti j-

den van de scholen en het nog niet effectueren van het eerder genoemde ontmoedigingsb e-

leid ontstaan er tussen 8 uur en 8.30 uur wachtri jen op de Rummerinkhof en Kromme Ell e-

boog van 80 à 90 meter, met in de pieksituatie een gemiddelde verliesti jd van ca. 20 secon-

den, met pieken boven de 50 seconden. De wachtri jen worden mede veroorzaakt doordat 

het autoverkeer elkaar onvoldoende kan passeren ophet kruispunt Rummerinkhof - Ooster-

weg – Kromme Elleboog. De met ingang van het nieuwe schoolj aar ingevoerde wijziging van 

de beginti jd van de Peter Petersenschool zal naar verwachting een posit ief effect hebben of 

de verkeersafwikkeling.  

 

De volgende opties zijn onderzocht om de wachtri jen bij het kruispunt te verminderen:  

 het verbreden van de insnoering, zodat het autoverkeer elkaar beter kan passeren;  

 het realiseren van een geli jkwaardig kruispunt;  

 de doorgang vanuit de bocht Kromme Elleboog/Oosterweg naar de Ru mmerinkhof/ 

Oosterweg afsluiten voor autoverkeer.  

 

Vanwege te beperkte ruimte is het niet mogelijk om op deze locatie een rotonde in te pas-

sen.  
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De simulatie is nogmaals uitgevoerd met een verbeterde doorstroming als gevolg van het 

verbreden van de insnoering danwel het realiseren van een geli jkwaardig kruispunt, en ve r-

volgens met gespreide beginti jden van de scholen. Uit de simulaties kunnen de volgende 

conclusies worden getrokken:  

 de wijziging van het inrichting van het kruispunt door de insnoering te verbreden da nwel 

een geli jkwaardig kruispunt te realiseren leidt tot een verbetering van de doorstroming: 

de gemiddelde verliestijd wordt gereduceerd tot 7 seconden, met een max imale wachtri j-

lengte van 60 à 70 meter;  

 de invoering van gespreide beginti jden leidt eveneens tot een afname van de wach tti jd tot 

7 seconden met een maximale wachtri j lengte van 60à 70 meter;  

 wanneer zowel de inrichting van het kruispunt wordt gewijzigd én gespreide beginti jden 

worden ingevoerd, dan neemt de gemiddelde wachtti jd af tot 3 seconden en b edraagt de 

maximale wachtri j lengte nog 20 à 30 meter. Dit komt neer  op circa 4 voertuigen op het 

piekmoment.  

 

Geconcludeerd kan worden dat het spreiden van de schoolti jden en het verbeteren van de 

doorstroming door aanpassing van de kruising een posit ief effect hebben op de verkeersa f-

wikkeling. Met beide maatregelen wordt voorkomen dat de wachtri jen terugslaan op de be-

oogde toegang tot de Kiss & Ride. Doorvoering van beide maatregelen leidt tot een aanzien-

li jke verbetering van de doorstroming, met acceptabele wachtti jden.  

 

Aangezien een geli jkwaardig kruispunt leidt tot een meer overzichteli jk en logisch kruispunt, 

hetgeen bijdraagt aan de verkeersveil igheid, verdient de aanpassing tot een gelijkwaardig 

kruispunt de voorkeur. Daarbij wordt er van uitgegaan dat de rondom het kruispunt aanw e-

zige bomen behouden kunnen worden. In de fasering van de werkzaamheden zal als uit-

gangspunt worden gesteld dat de aanpassing van het kruispunt gereed dient te zijn alvorens 

de Brinkschool het gebouw in gebruik neemt.  

 

De voorgestelde maatregelen voor de verkeersafwikkeling worden d.d. 17  juli j l .  met de 

klankbordgroep verkeer besproken.  

 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar het rapport ‘Uitwerking verkeersaspecten 

Brinkschool d.d. 10 juni 2018 dat als bij lage 2 is bijgevoegd.  
 

6. Groenstructuur Rummerinkhof 

Voor het gehele plangebied voor de onderwijshuisvesting en 

daaraan gerelateerde parkeervoorzieningen is een boomeffecten-

analyse (BEA) opgesteld. De BEA is als bij lage 3 bijg evoegd. Alle 

bomen in het plangebied zijn ingemeten en de conditie van de 

bomen is vastgesteld. In o.a. het Groenstructuurplan Haren 

Noord 2008 en het Bomenbeleidsplan gemeente Haren 2010 is de 

waarde van de bestaande groenstructuur, waar ook de houtwallen 

aan de Rummerinkhof toe behoren, benadrukt. De BEA maakt 

inzichteli jk wat de effecten van ruimteli jke ontwikkelingen zijn op de aanwezige bomen. Op 

basis van de BEA is in de planvorming rekening gehouden met het aanwezige groen. Dit 

wordt nader toegelicht onder punt 9  ‘Verdiepende massastudie haalbaarheid onderwijshuis-

vesting Rummerinkhof’ .  

 

7. Verkenning samenwerking onderwijs en kinderopvang 

Met de brief van de Peter Petersenschool d.d. 11 maart 2018 aan uw raad heeft de Peter 

Petersenschool de suggestie gedaan om nogmaals de mogelijkheden te verkennen van een 

integraal kindcentrum aan de Rummerinkhof met de scholen en kinderopvang. Mede naar 

aanleiding van deze brief heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden met de directies van 

de Peter Petersenschool, de Brinkschool en Stichting Kinderopvang Haren. 



 9  

Op basis van deze gesprekken concluderen wij dat parti j en zeker kansen zien in samenwer-

king. Eén gezamenlijke huisvesting li jkt, mede gezien de urgentie van vervangende huisves-

ting voor de Brinkschool, vooralsnog een brug te ver, en wordt door eenieder ook niet als 

noodzaak gezien om invul l ing te geven aan samenwerking. 

Een integraal kindcentrum kan immers als netwerk ook goed functioneren in verschil lende 

nabij gelegen gebouwen. De kinderopvang kan, in geval van herbestemming van het gebouw 

worden gehuisvest in het gebouw aan de Rummerinkhof 8 en kan, zeker wa nneer tussen de 

gebouwen een goede verbinding wordt gerealiseerd, een gezamenlijke buitenschoolse op-

vang voor beide scholen aanbieden. Indien de doorgaande fietsroute en eventueel ook de 

ontsluit ing van de kantoren tussen de scholen worden gerealiseerd, on tstaat een belemme-

ring voor deze samenwerking en wordt door parti jen de voorkeur gegeven aan het aanbie-

den van buitenschoolse opvang op de be ide onderwijslocaties.  

 

8. Afweging herbestemming vs. nieuwbouw Rummerinkhof 8 

Er is een haalbaarheidsonderzoek ui tgevoerd om de haalbaarheid te toetsen van de beno-

digde functionele en technische gebouwaanpassingen in combinatie met een levensduurve r-

lenging van het schoolgebouw, teneinde de Brinkschool een passende huisvesting aan te 

bieden. Daarbij is tevens onderzocht of de gymzaal kan worden gerenoveerd, zodat deze na 

aanpassing beschikbaar kan worden gesteld aan het primair onderwijs. Het kwal iteitsniveau 

van de aanpassingen is verwoord in de rapportage van het haalbaarheidsonderzoek. De 

managementsamenvatting van het haalbaarheidsonderzoek en het haalbaarheidsonderzoek 

zijn respectieveli jk als bij lage 4 en 5 bijgevoegd, met verzoek tot geheimhouding. De herb e-

stemming met gebouwaanpassing en levensduurverlenging is in f inanciële zin afgezet t egen 

een nieuwbouwscenar io. Gezien de normatieve overmaat in het gebouw biedt deze v ariant 

de mogelijkheid om een Integraal Kindcentrum te realiseren, met inwoning van kinderop-

vang. De overige ruimte kan verhuurd worden aan derden. Stichting Baasis heeft ee rder 

kenbaar gemaakt ruimte te willen huren voor haar stafbureau. Inmiddels heeft Stichting 

Baasis, gezien de grote omvang en daarmee samenhangende hoogte van de huur al smede 

het t i jdstip van beschikbaar komen van de ruimte, besloten af te zien van de huur van de 

ruimte. Derhalve dient in geval van herbestemming te worden gezocht naar een alternatieve 

huurder, waarbij het uitgangspunt is dat de in rekening te brengen huur minimaal de door de 

gemeente te plegen investering in de betreffende ruimte dekt.  

 

Financiële haalbaarheid 

In het haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming van het bestaande schoolgebouw 

aan de Rummerinkhof 8 zijn zowel de kosten voor nieuwbouw als gebouwaanpas-

sing/levensduurverlenging geraamd. Vanwege de actuele kostenontwikkelingen in de bouw 

zijn de kosten voor nieuwbouw, op basis van de uitgevoerde massastudie opnieuw geraamd 

en zijn de kosten van de gebouwaanpassing/levensduurverlenging geïndexeerd. De result a-

ten van het haalbaarheidsonderzoek en de geactualiseerde ramingen zijn weergegeven in 

de managementsamenvatting van het haalbaarheidsonderzoek (bij lage 4).  

 

Uit het haalbaarheidsonderzoek bli jkt dat herbestemming met gebouwaanpassing en leven s-

duurverlenging in f inanciële zin gunstiger is dan nieuwbouw. De kapitaalslasten als g evolg 

van de investering in de gebouwaanpassing en levensduurverlenging zijn lager dan de kap i-

taalslasten voor nieuwbouw, ervan uitgaande dat de overruimte in het pand minimaal ko s-

tendekkend wordt verhuurd aan kinderopvang en andere huurder(s). De herstemmingsvar i-

ant is daarnaast gunstiger doordat de huidige boekwaarde op het pand (ca. € 600.000) niet 

hoeft te worden afgeschreven en doordat aanvullende (t i jdeli jke) uitbreiding van de Brink-

school in de pieksituatie van 2021 tot 2024 eenvoudig in het pand kan worden opg evangen 

waardoor aanvullende noodunits (kosten ca. € 200.000) niet benodigd zijn.  
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De herbestemmingsvariant heeft als bijkomend voordeel dat de huisvesting sneller kan wor-

den gebruikt doordat geen bestemmingsplanwijziging nodig is en de werkzaamheden van de 

gebouwaanpassing en levensduurverlenging in een korter t i jdsbestek kunnen worden uitg e-

voerd dan de werkzaamheden van nieuwbouw. De jaarlasten van beide varianten zijn in on-

derstaand overzicht weergegeven.  
 

 2020 2021 2022 2023 

Herbestemming jaar lasten  €  277.000 €   273.000 €  270.000 €  266.000 

Huuropbrengsten  €  -     22.000 €  -     22.000 €  -     22.000 €  -     22.000 

Herbestemming incl .  verhuur  €  255.000 €  251.000 €  248.000 €  244.000 

Nieuwbouw jaar las ten  €  286.000 €  282.000 €  279.000 €  276.000 

Afschr i jv ing boekwaarde €  585.000 €  0  €  0  €  0  

Ti jdel i jke huisvest ing  €   €  51.000 €  51.000 €  51.000 

Nieuwbouw €  871.000 €  333.000 €  330.000 €  327.000 

 

Onder punt ‘11 Kostendekking’ worden de jaarlasten nader afgezet tegen de in het IHP 

2018-2021 opgenomen voorzieningen.  

 

In het haalbaarheidsonderzoek is ook een vergeli jk gemaakt tussen de exploitatielasten voor 

de herbestemmings- en nieuwbouwvariant, bestaande uit onderhoudslasten en energiela s-

ten. De exploitatielasten zullen in de herbestemmingsvar iant naar verwachting hoger uitva l-

len dan bij nieuwbouw. De exploitatielasten zijn voor rekening van het schoolbestuur en 

worden aan het schoolbestuur vergoed in de vergoeding voor de materiele instandho uding 

die zij van het Ministerie van OCW ontvangt. De  exploitatielasten per m2  voor de herbe-

stemmingsvariant (ca. € 40 per m 2) zijn in l i jn met de hoogte van de vergoeding per m 2  die 

het schoolbestuur hiervoor ontvangt. De exploitatielasten voor de nieuwbouw zijn gu nstiger 

(ca. € 33 per m2).  

 

Stichting Baasis geeft de voorkeur aan de herbestemmingsvariant, aangezien deze var iant 

met de bestaande overmaat aan ruimte de mogeli jkheid biedt om een integraal kindcentrum 

te huisvesten en is bereid de hogere exploitatielasten voor het onderwijsdeel van deze var i-

ant te dragen. In de planuitwerking kan met Stichting Baasis worden verkend in hoeverre 

aanvullende energiebesparende maatregelen kunnen worden opgenomen, die zich binnen 

afzienbare ti jd in de exploitatie terugverdienen en op welke wijze deze gefinancierd kun nen 

worden.  

 

Bouwheerschap en eigendom 

De Wet op het Primair Onderwijs gaat er in principe van uit dat het schoolbestuur het bou w-

heerschap voor de realisatie van huisvesting vervult en vervolgens het juridisch eigendom 

van het gebouw heeft. Het economisch  eigendom bli jf t bij de gemeente: zodra een gebouw 

niet meer wordt gebruikt voor onderwijs, vervalt deze terug aan de gemeente. De wet geeft 

aan dat gemeente en schoolbestuur ervoor kunnen kiezen het juridisch eigendom anders in 

te vullen, bijvoorbeeld door dit bij de gemeente of derde te laten. Door het college en Stic h-

ting Baasis worden in de projectuitwerking afspraken gemaakt over het bouwheerschap en 

het eigendom van de onderwijshuisvesting.  

 

9. Verdiepende massastudie haalbaarheid onderwijshuisvesting Rummerinkhof 

De verschil lende aspecten van de huisvestingsopgave zijn samengebracht in een integrale 

studie naar de inpassing van de Brinkschool en de uitbreiding van de Peter Petersenschool 

aan de Rummerinkhof. De directies van beide scholen en Stichting Kinderopvang Haren zijn 

betrokken bij het opstellen van deze massastudie. Hieronder wordt per aspect een toelic h-

ting gegeven op de gemaakte afwegingen. De massastudie is als bij lage 6 bij dit raadsvoor-

stel gevoegd.  
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Uitbreiding Peter Petersenschool 

Momenteel heeft de Peter Petersenschool drie lokalen in het voormalige schoolgebouw van 

Visio in gebruik. Vanwege de geprognosticeerde groei van de Peter Petersenschool is op 

lange termijn sprake van een aanvullende ruimtebehoefte van 371 m2 bvo ten opzichte  van 

de huidige permanente huisvesting. Voor deze permanente uitbreiding van de Peter Pete r-

senschool is een aantal varianten uitgewerkt. Dit betreft het behoud van het gebouw van 

Visio, een uitbreiding aan de westzijde met eventueel behoud van een deel van  het gebouw 

van Visio, een 1- of 2-laagse uitbreiding aan de oostzijde en een uitbreiding bovenop het 

bestaande gebouw. De uitbreidingsopties zijn weergegeven in de massastudie Ru m-

merinkhoven (bij lage 6).  

 

Het behoud van het huidige gebouw van Visio, waarb ij het gebouw in eigendom wordt over-

gedragen aan de Peter Petersenschool, is vanuit kostenoogpunt voor de gemeente de meest 

gunstige optie. Door de relatief grote oppervlakte en de inefficiëntie van het g ebouw, er is 

sprake van relatief veel algemene ruimte, is de gebouwexploitatie voor de Peter Petersen-

school echter zeer ongunstig. De gebouwoppervlakte van het gebouw van Visio is met ca. 

990 m2 ruim 2,5 x zo groot als normatief benodigd is. Daarnaast zijn de exploitatielasten 

voor het huidige gebouw hoger dan de exploitatielasten van een nieuwe uitbreiding. Daar-

mee is de exploitatie van het gebouw van Visio voor de Peter Petersenschool indicatief ruim 

3 x zo hoog als de exploitat ie van de uitbreiding, ofwel ruim € 40.000 per jaar. Het volledig 

behouden van het gebouw van Visio is daarnaast ongunstig voor de beschikbare ruimte voor 

een Kiss & Ridevoorziening.  

 

Een uitbreiding aan de oostzijde in één of twee lagen is eveneens mogelijk, maar de ruimte 

hiervoor is beperkt, zeker wanneer de fietsdoorsteek en aut o-ontsluit ing gehandhaafd bli jf t. 

Een tweelaagse uitbreiding heeft niet de voorkeur van de Peter Petersenschool. Een ui t-

breiding in één laag komt relatief dicht op het bestaande gebouw te staan, hetgeen vanwege 

daglichttoetreding en rust in de lokalen onwenselijk is. De uitbreiding op het dak van de 

huidige school heeft eveneens niet de voorkeur van de Peter Petersenschool en leidt tot 

aanzienli jke meerkosten ten opzichte van een uitbreiding op maaiveld.  

 

Een uitbreiding aan de westzijde, waarbij nader kan  worden onderzocht of een deel van het 

gebouw van Visio behouden kan bli jven is de meest optimale variant. Ook door de Peter 

Petersenschool is deze variant als meest wenselijk beschouwd. De kosten voor deze variant 

zijn vergeli jkbaar met de uitbreidingsopt ies aan de oostzijde. Deze optie biedt zowel funct i-

oneel als f inancieel de mogelijkheid tot optimalisatie wanneer een gedeelte van het gebouw 

van Visio behouden kan bli jven. Deze optimalisatiemogelijkheden kunnen in de planuitwe r-

king nader worden onderzocht. Daarnaast biedt deze variant de mogelijkheid om Kiss & 

Ride plaatsen te realiseren op de locatie van (een deel van) het gebouw van Visio.  

 

Huisvesting Brinkschool 

Uit het haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming bli jkt dat aanpassen van het b e-

staande gebouw in combinatie met een levensduurverlenging gunstiger is dan nieuwbouw. 

Ook Stichting Baasis geeft nadrukkelijk de voorkeur aan de herbestemmingsv ariant van het 

schoolgebouw in plaats van nieuwbouw. In geval van herbestemming met gebouwaanpa s-

sing/levensduurverlenging is vervangende huisvesting eerder beschikbaar, doordat geen 

bestemmingsplanwijzigingen nodig zijn en de verbouw minder t i jd in beslag neemt. De ove r-

ruimte biedt daarnaast de mogelijkheid voor de huisvesting van kinderopvangfuncties. Ti j-

dens het haalbaarheidsonderzoek is onderzocht of het mogelijk is een l ogisch deel van het 

gebouw te slopen, zodat een deel van de overmaat in het gebouw vervalt. Dit bleek niet m o-

gelijk te zijn, zonder dat er aanzienli jke bouwkundige en constructieve aanp assingen nodig 

zijn, die tot aanzienli jke meerkosten le iden. Derhalve wordt hiervan afgezien.  



 12 

 

Momenteel wordt een viertal lokalen in het gebouw reeds door de Brinkschool gebruikt als 

t i jdeli jke huisvesting. Stichting Baasis verwacht dat deze lokalen ti jd ens de verbouw ten 

behoeve van de herbestemming in gebruik kunnen bli jven. Indien in de planuitwerking bli jkt 

dat dit vanwege veil igheid en/of overlast niet mogelijk is, kunnen de in deze lokalen gehui s-

veste groepen ti jdens de verbouw uitwijken naar het vo ormalige gebouw van de Linde. Dit 

gebouw wordt tot het moment dat hierover duideli jkheid is niet afg estoten. 

 

Doorgaande fietsverbinding vs. verkeersvrij plein tussen scholen 

De geplande doorgaande fietsverbinding naar DHE en Groningen conflicteert met de wens 

om tussen beide schoolgebouwen een goede verbinding te maken. Vanuit de scholen en 

kinderopvang heeft het realiseren van een verkeersvrij plein tussen beide scholen de n a-

drukkeli jke voorkeur. Een plein biedt maximale mogelijkheden in samenwerking tuss en de 

scholen en kinderopvang. Stichting Kinderopvang Haren ziet bij een autovrij plein mogelij k-

heden om in de Rummerinkhof 8 buitenschoolse opvang voor zowel de Peter Petersenschool 

als de Brinkschool aan te bieden en kan daarmee een aanzienli jk deel van de beschikbare 

overruimte benutten. Het gezamenlijk plein facil iteert daarnaast eventueel toekomstig g e-

zamenlijk gebruik van onderwijsvoorzieningen door de Peter Petersenschool en de Brin k-

school. Een fiets- en/of autodoorsteek tussen beide gebouwen wordt door de scholen en 

kinderopvang als een forse barrière gezien, die deze samenwerking belemmert. Het l igt dan 

voor de hand om op beide onderwijslocaties buitenschoolse opvang aan te bieden. Hierdoor 

zal de ruimtebehoefte voor Stichting Kinderopvang Haren lag er zijn dan bij een gezamenli j-

ke buitenschoolse opvang.  

 

Met de aanleg van de tunnel bij het station is de route via de Rummerinkhof de hoofdroute 

voor f ietsers vanaf Oosterhaar naar de noordzijde van Haren en Groningen. De fietsdoo r-

steek tussen beide scholen is onderdeel van deze route en is opgenomen in het Gemeent e-

li jke Verkeer- en Vervoer Plan (GVVP, zie bij lage 7). Met een verkeersvrij plein tussen de 

scholen kan niet worden voldaan aan hetgeen in de verkeersstructuurvisie staat. Fietsve r-

keer van en naar de tunnel zal dan naar alle waarschijnli jkheid de route via het kruispunt 

Oosterweg – Rummerinkhof – Kromme Elleboog kiezen, waarmee de verkeersdruk op dit 

kruispunt verder toeneemt en de verkeersveil igheid onder druk komt te staan. Met de extra 

verkeersbewegingen als gevolg van de onderwijshuisvesting aan de Rummerinkhof is deze 

situatie onwenselijk. Gezien de vastgestelde en reeds ingezette verkeersstructuur en de 

daarvoor gerealiseerde aanpassingen, is het niet wenselijk om de fietsroute nu nog aan te  

passen. Derhalve wordt gekozen voor het in stand houden van de doorgaande fietsverbi n-

ding en vervalt de mogelijkheid van een verkeersvrij schoolplein.  

 

Groenstructuur 

In de BEA is geconcludeerd dat bij de planvorming reeds in sterke mate rekening is geho u-

den met de bestaande groenstructuren. Geadviseerd is evenwel om de noodzakeli jke door-

steken zoveel mogelijk in de ruimten tussen de waardevolle bomen te projecteren en de g e-

plande fietsverbinding enigszins op te schuiven, zodat zo min mogelijk schade aan de te 

handhaven bomen wordt toegebracht. De massastudie is hiertoe op onderdelen aangepast 

om, met behoud van de vereiste functionele eisen, de effecten van de plannen op het aan-

wezige groen te minimaliseren. De doorsteek door de zuideli jke houtwal is vers choven naar 

de locatie van een door houtrot aangetaste knotwilg. Daarnaast is het wenselijk de doo r-

steek door de noordeli jke houtwal in westeli jke r ichting te verplaatsen, ter plaatse van een 

aantal bomen met een lagere vitaliteit. Dit is echter alleen mog elijk wanneer een gedeelte 

van de grond ten noorden van de houtwal wordt teruggekocht van de huidige eigenaren. 

Hierover lopen momenteel gesprekken met de eigenaren. Ter compensatie van de te kappen 

bomen zullen de houtwallen worden versterkt door niet mee r aanwezige onderbegroeiing 

aan te planten en daarmee de oorspronkeli jke ecologische structuur van de houtwallen te 

herstellen.  
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De fietsdoorsteek tussen de scholen is in de plannen een aantal meter in westeli jke r ichting 

opgeschoven, waarmee het aantal te vellen bomen tussen de kantoren en de fietsdoorsteek 

aanzienli jk is gereduceerd. In de planuitwerking zal worden onderzocht of het herplanten 

van deze bomen mogelijk is.  

 

Parkeervoorziening 

Zoals onder punt 4 is aangegeven, is er een voorziening voor pa rkeren en Kiss & Ride nodig 

van minimaal 80 parkeerplaatsen. Omdat de voorgestelde maatregelen voor reductie van het 

aantal parkeerplaatsen nog niet zijn geëffectueerd, dient vooralsnog rekening te worden 

gehouden met de mogeli jkheid om tot maximaal 115 parkeerplaatsen te kunnen realiseren.  

 

Door de Peter Petersenschool is aangegeven dat men de schooltuin die ten noorden van de 

school l igt graag in stand wil houden en deze niet wil verplaatsen. Deze tuin is de afgelopen 

jaren met ouders en betrokkenen met veel inspanning gerealiseerd. Derhalve is vooralsnog 

als uitgangspunt gehanteerd de schooltuin te behouden.  

 

Wanneer voor de uitbreiding van de Peter Petersenschool wordt uitgegaan van de uitbre i-

ding in oosteli jke r ichting en de doorsteek door de zuideli j ke houtwal wordt gesitueerd ter 

plaatse van de zwakke boom, dan kunnen er in totaal ca. 85 parkeerplaatsen worden gere a-

liseerd. Een gedeelte van het Kiss & Ride terrein zou buiten de breng - en haalti jden benut 

kunnen worden als schoolplein voor de Peter Pe tersenschool. Met de eigenaren van de ten 

westen van de parkeerplaats gelegen grond worden momenteel gesprekken gevoerd over 

het eventueel terugkopen van een gedeelte van de grond, zodat het aantal parkeerplaatsen 

kan worden vergroot en de doorsteek door de houtwal op een gunstiger locatie kan worden 

gesitueerd. Mocht bli jken dat de maatregelen voor de reductie van het aantal parkeerplaa t-

sen onvoldoende geëffectueerd worden, dan bestaat de mogelijkheid om op het sportveld 

ten noorden van de kantoren op termijn een aanvullende al dan niet t i jdeli jke parkeervoo r-

ziening te realiseren van 30 à 40 parkeerplaatsen.  

 

Om de verkeersafwikkeling van de Kiss & Ride zo optimaal mogelijk te laten verlopen en 

terugslag van stagnatie naar het kruispunt te voorkomen, is gekozen voor een ontsluit ing 

van de Kiss & Ride in de vorm van éénrichtingsverkeer, waarbij het autoverkeer het parkee r-

terrein vanuit oosteli jke r ichting benadert. In de planuitwerking wordt, in nader overleg met 

de directie van de Peter Petersenschool en de Brinkschool, een passende voetgangersont-

sluit ing vanaf de Kiss & Ride gerealiseerd, hetzij via het huidige terrein van de Peter Pete r-

senschool, hetzij tussen de schooltuin en de ontsluit ing, waarbij de begrenzing van de 

schooltuin mogelijk enigszins moet worden aangepast.  

 

Resumé voorkeursvariant  

De bovenstaande afwegingen op de verschil lende aspecten leiden tot een voorkeursvariant 

op basis van de volgende principekeuzes:  

 uitbreiding van de Peter Petersenschool aan de westzijde, waarbij nader kan worden  on-

derzocht of een deel van het gebouw van Visio behouden kan bli jven;  

 huisvesting Brinkschool in het voormalige Harens Lyceum, na verbouw ten behoeve van 

de herbestemming; 

 doorgaande fietsverbinding vanaf station naar de noordzijde van Haren en Groningen  

tussen Peter Petersenschool en Brinkschool, ter plaatse van de scholen gescheiden van 

het autoverkeer; 

 parkeer- en Kiss & Ride –  voorziening voor ca. 85 auto’s;  

 ontsluit ing van de Kiss & Ride in de vorm van éénrichtingsverkeer;  

 optimalisatie locatie doors teken door de houtwallen ter plaatse van minder vitale bomen.  
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Afhankelijk van de mogelijkheid om een gedeelte van de grond ten westen van de huidige 

parkeerplaats van de Peter Petersenschool terug te kopen, zijn er twee varianten. Deze v a-

rianten zijn weergegeven in bij lage 8.  

 

De voorkeursvariant alsmede de afwegingen die gemaakt zijn om tot de voorkeursvariant te 

komen zijn besproken met de Milieu adviesraad Haren en de Klankbordgroep Verkeer. De 

schrifteli jke reactie van beide organen waren nog niet ont vangen bij het opstellen van voor-

liggend raadsvoorstel en kunnen aanvullend alsnog aan uw raad worden verstrekt.   

 

10. Reactie omwonenden en belangstellenden op voorgestelde plannen  

Op 16 mei j l.heeft een inloopavond plaatsgevonden voor omwonenden van de R ummerinkhof 

en andere belanghebbenden. Op deze goed bezochte inloopavond zijn de varianten van de 

nieuwbouw van de Brinkschool en uitbreiding van de Peter Petersenschool, de ontsluit ing 

van het gebied en de verkeersafwikkeling van het kruispunt Rummerinkho f – Oosterweg – 

Kromme Elleboog besproken. De geuite reacties betroffen met name de volgende punten.  

Per punt is en is beargumenteerd in hoeverre de opmerkingen zijn meegewogen en meeg e-

nomen in de plannen. 

 

1.  De locatie Rummerinkhof wordt niet door eenieder als geschikte locatie gezien voor de 

huisvesting van de Brinkschool;  

Uit de locatieverkenning bli jkt dat de locatie Rummerinkhof de meest geschikte locatie is. 

De locatie is niet optimaal, maar met de in dit raadsvoorstel beschreven maatreg elen is 

de Brinkschool op deze locatie goed in te passen.  

2.  Direct omwonenden hebben zorgen geuit over de verkeersveil igheid in de directe o mge-

ving van het scholengebied als gevolg van de toename van het verkeer;  

De huisvesting van de Brinkschool leidt tot een toename van het verkeer. Om te voorko-

men dat deze toename leidt tot onveil ige verkeerssituaties en overlast, is krit isch geke-

ken hoe het Kiss & Ride verkeer zo optimaal mogelijk kan worden afgewikkeld, waarbij 

verkeersopstopping tot een minimum wordt beperkt. Hiertoe is gekozen voor een ver-

keerscirculatie op basis van éénrichtingsverkeer, waarbij extra buffercapaciteit voor het 

verkeer ontstaat ter plaatse van de toerit naar de Kiss & Ride. Ook is er voor gekozen de 

fietsdoorsteek tussen de scholen, gescheiden van de auto-ontsluit ing, in stand te houden, 

zodat het f ietsverkeer zich zo minimaal mogelijk hoeft te mengen met het autoverkeer.  

3.  Er zijn suggesties gedaan om de verkeers- en parkeerdruk te reduceren door personeel 

en eventueel ouders te laten parkeren bij de P+R bij het station; 

Met de schooldirecties zijn principe-afspraken gemaakt over het ontmoedigen van het au-

toverkeer door personeel. Het laten parkeren van personeel buiten de directe omg eving 

van het scholengebied is daarbij één van de maatregelen.  

4.  Er is verzocht de houtwallen in stand te houden;  

Op basis van de Bomen Effect Analyse zijn de plannen bijgesteld, zodat de effecten of de 

houtwallen zoveel als mogelijk geminimaliseerd zijn.  

5.  Er zijn bezwaren geuit tegen de voorgestelde verplaatsing van de schoolt uin van de Peter 

Petersenschool en de doorsnijding van het schoolplein/schooltuin met de on tsluit ing van 

Kiss & Ride. 

In de nader uitgewerkte plannen is de schooltuin van de Peter Petersenschool gehand-

haafd.  

 

11. Kostendekking onderwijshuisvesting 

De investeringen die gemoeid zijn met de aanpassingen ten behoeve van de onderwijshui s-

vesting aan de Rummerinkhof zijn opgenomen in het IHP 2018 -2021. Hierin zijn tevens de 

infrastructurele maatregelen opgenomen die benodigd zijn om de huisvesting in te kunnen 

passen, zoals de aanpassing van het kruispunt Rummerinkhof – Oosterweg – Kromme 

Elleboog, de aanleg van de parkeervoorzieningen en de aanpassingen ten behoeve van de 

doorgaande fietsroute. 
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De lasten uit het IHP 2018-2021 zijn opgenomen in de begroting 2018. De totale in het IHP 

2018-2021 opgenomen investeringen ten behoeve van de aanpassingen van de onderwijs-

huisvesting aan de Rummerinkhof betreffen:  

 
Investeringen IHP 2018 2019 2020 2021 Totaal

Brinkschool (o.b.v. renovatie) 484.000,00€      3.552.000,00€     4.036.000,00€     

Groot onderhoud gymzaal Rummerinkhof 59.000,00€         436.000,00€         495.000,00€         

Afboeken boekwaarde gebouw Visio 192.000,00€      192.000,00€         

Sloopkosten Visio 45.000,00€         45.000,00€           

Uitbreiding PPS 672.000,00€      672.000,00€         

1e inrichting 12e t/m 15e groep Brinkschool 29.000,00€           29.000,00€           58.000,00€           

1e inrichting gymzaal Rummerinkhof 8 t.b.v. basisonderwijs 53.000,00€         53.000,00€           

1e inrichting PPS 15.000,00€         15.000,00€           

Correctie prijspeil 323.000,00€      323.000,00€         

investeringen IHP prijspeil investering 1.843.000,00€   4.017.000,00€     29.000,00€           -€                     5.889.000,00€      
 

De kosten zijn op basis van de huidige plannen geactualiseerd en geïndexeerd. De prijson t-

wikkelingen in de bouw leidt met name tot een verhoging van de investeringen van de ui t-

breiding en aanpassing van de onderwijshuisvesting.  Gezien de gril l ige ontwikkelingen van 

de bouwkosten kunnen budgetoverschrijdingen niet worden uitgesloten. Deze kunnen, wel-

iswaar in beperkte mate, worden afgedekt uit een aanvullende post voor onvoorzien en risi-

co’s. Dit leidt tot de volgende investeringen:   
 

Geactualiseerde investeringen 2018 2019 2020 2021 Totaal

Aanpassing Rummerinkhof 8 t.b.v. Brinkschool incl. gymzaal 543.000,00€      4.837.000,00€     5.380.000,00€     

Dekking investering uit huuropbrengsten -1.179.000,00€   -1.179.000,00€   

1e inrichting 12e en 13e groep Brinkschool 29.000,00€         29.000,00€           

1e inrichting 14e en 15e groep Brinkschool 29.000,00€           29.000,00€           

1e inrichting 16e groep Brinkschool 15.000,00€           15.000,00€           

1e inrichting gymzaal Rummerinkhof 8 t.b.v. basisonderwijs 53.000,00€           53.000,00€           

Sloopkosten Visio 50.000,00€           50.000,00€           

Afboeking boekwaarde Visio 192.000,00€         192.000,00€         

Uitbreiding PPS 960.000,00€         960.000,00€         

1e inrichting 11e groep PPS 15.000,00€           15.000,00€           

overig onvoorzien, risico's en projectbegeleiding 29.000,00€         248.000,00€         1.000,00€             278.000,00€         

geactualiseerde investeringen 601.000,00€      5.205.000,00€     16.000,00€           -€                     5.822.000,00€      
 

De kapitaalslasten van deze investeringen zijn afgezet tegen de kapitaalslasten voortk o-

mend uit de geraamde investeringen in het IHP, die zijn opgenomen in de begroting van 

2018. Deze vergeli jking is in onderstaand overzicht weergegeven.  
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Jaar lasten c f .  IHP  €  192.000 €  58.000 €  296.000 €  296.000 €  292.000 

Jaar lasten actuele p lannen  €  0  €  197.000 €  298.000 €  296.000 €  292.000 

 

Door vertraging in de plannen schuiven sommige lasten door naar achteren. Per saldo zijn 

l iggen de jaarlasten voor de geactualiseerde plannen lager dan de in de begroting 2018 o p-

genomen jaarlasten van het IHP 2018-2021 ten behoeve van de onderwijshuisvesting aan 

de Rummerinkhof. Op langere termijn zijn de jaarlasten geli jk.  

 

Voor de Peter Petersenschool is vooralsnog uitgegaan van een uitbreiding van 371 m 2  bvo, 

op basis van de leerlingenprognose uit 2017. De directie van de Pete r Petersenschool heeft 

aangegeven dat deze uitbreiding op grond van de huidige ontwikkelingen naar verwachting 

niet toereikend zal zijn. Indien er op basis van de tell ingen per 1 oktober 2018 wordt geco n-

stateerd dat er sprake is van een substantiele toename ten opzichte van de prognoses, kan 

de omvang van de uitbreiding worden herijkt. De eventuele f inanciële consequenties worden 

dan verwerkt in de najaarsrapportage.  
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12. Investering aanpassingen infrastructuur 

In het IHP 2018-2021 is ten behoeve van de aanpassingen een post opgenomen van  

€ 1.020.000. Van de actuele plannen zijn de kosten geraamd, resulterend in de volgende 

kosten: 

 

Aanpassing kruispunt                €    122.000 

Aanleg parkeervoorziening              €    392.000 

Fietsstraat Rummerinkhof               €    305.000 

Aanpassing openbare ruimte/pleinen/groen (stelpost)    €    100.000 

Onvoorzien/begeleiding (10%)            €    100.000 

 

Totaal infrastructurele aanpassingen          € 1.020.000 

 

Ten behoeve van de doorgaande fietsverbinding is een subsidie aangevraagd bij de pr ovin-

cie. De provincie heeft inmiddels te kennen gegeven dat er een subsidie verleend zal wo r-

den. De beschikking van de toekenning van de subsidie en de aan de subsidie gestelde 

voorwaarden zijn nog niet exact bekend, derhalve is de subsidie nog niet ingere kend in de 

kostenraming.  

 

Geconcludeerd wordt dat de kosten voor de infrastructurele aanpassingen passen binnen de 

in het IHP 2018-2021 opgenomen investeringen. Daarmee vallen de jaarlasten van de inve s-

tering binnen de in de begroting voor 2018 opgenomen jaarlasten.  

 

13. Communicatie 

Op 16 mei j l.  heeft een inloopavond over de plannen plaatsgevonden. De suggesties die 

t i jdens deze inloopavond zijn geuit zijn meegewogen in de totstandkoming van de in dit 

raadsvoorstel verwoorde plannen. In de eerste week v an september wordt een volgende 

inloopavond georganiseerd, waarin de in dit raadsvoorstel toegelichte plannen worden g e-

presenteerd aan omwonenden en andere belanghebbenden. Ook in de uitwerking van de 

plannen worden omwonenden en andere belanghebbenden nadrukkelijk betrokken. Zij wor-

den geïnformeerd over de te doorlopen processen en procedures. De communicatie naar 

bewoners wordt in nauwe samenspraak met de Brinkschool en de Peter Petersenschool ui t-

gevoerd.  

 

14. Fasering en planning 

Gezien de snelle groei van de Brinkschool is een spoedige herhuisvesting zeer gewenst. 

Met de ti jdeli jke inhuizing aan de Rummerinkhof 8 is voorlopig voorzien in voldoende capa-

citeit. Niet eerder dan na vastell ing van de locatiekeuze en de verkeersafwikkeling door de 

raad en de Arhi-goedkeuring van dit besluit, kan de planuitwerking van de onderwijshuisve s-

ting en de infrastructurele aanpassingen ter hand worden genomen en kan de fasering van 

de werkzaamheden worden uitgewerkt. Daarbij is het streven om dat de vervangende hui s-

vesting voor de Brinkschool en de uitbreiding van de Peter Petersenschool in de loop van 

2020 in gebruik kan worden genomen.  

 

In de fasering is het uitgangspunt dat de infrastructurele aanpassingen van het kruispunt 

zijn uitgevoerd en een, al dan niet t i jdeli jke, Kiss &Ride voorziening beschikbaar is zodra de 

Brinkschool het gebouw in gebruik neemt. Hiervoor kan het nodig zijn dat een aantal gro e-

pen van de Peter Petersenschool t i jdeli jk elders gehuisvest moeten worden.  

 

15. Financiële consequenties en Arhi toezicht 

Het raadsbesluit tot vaststell ing van het IHP 2018 – 2021 is in het kader van de wet Arhi 

goedgekeurd reeds door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Aangezien het 

krediet voor de locatie Rummerinkhof in dit besluit is aangehouden, is aan vullend nog goed-

keuring nodig op voorliggend besluit.  
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16. Geheimhouding  

Het college heeft op grond van artikel 10, tweede lid sub b van de Wet openbaarheid van 

bestuur (Wob) besloten om toepassing te geven aan artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet en 

zo (voorlopige) geheimhouding op te leggen op de bij lagen 4 en 5 bij dit raadsvoorstel. 

Hierbij is het belang van het verstrekken van informatie afgewogen tegen de economische 

en financiële belangen van de gemeente. Aangezien de bij lagen 4 en 5 bij dit raadsvo orstel 

informatie bevatten over hoe de gemeente de kosten ten aanzien van de verbouw van het 

gebouw Rummerinkhof 8 inschat, is het college van mening dat het belang van het ve rstrek-

ken van informatie niet opweegt tegen het belang van de gemeente dat gescha ad zal wor-

den als de financiële en economische afwegingen openbaar worden gemaakt. De onde rhan-

delingsposit ie van de gemeente kan immers vergaand geschaad worden als geen g eheim-

houding op de bij lagen wordt opgelegd.  

 

Wij adviseren u om de voorlopig opgelegde geheimhouding op de bij lagen 4 en 5 te be-

krachtigen. Nadat de uitvoerende werkzaamheden van de gebouwaanpassingen na aanb e-

steding zijn gegund, kan deze geheimhouding opgeheven worden, omdat de hiervoor g e-

noemde belangen dan niet meer geschaad kunnen worden. Wij kunnen u daartoe indien ge-

wenst tegen die t i jd een voorstel voor doen.  

 

17. Voorgestelde beslissing  
 

Wij stellen u voor om:  

1.  Op basis van de definitieve locatiekeuze en met de verkeersafwikkeling voor de huisves-

ting van de Brinkschool op de locat ie Rummerinkhof 8 het in de raadsvergadering d.d. 

27 november 2017 aangehouden krediet voor de locatie Rummerinkhof van € 6.586.000 

(exclusief correctie prijspeil) beschikbaar te stellen;  

2.  De door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding ten aan zien van de bij la-

gen bij het raadsvoorstel met f inancieel en economisch belang, zijnde bij lage 4 ‘ Samen-

vatting haalbaarheidsonderzoek renovatie Rummerinkhof 8 d.d. 12 juli 2018’ en bij lage 5 

’Haalbaarheidsstudie renovatie Rummerinkhof 8 d.d. 6 oktober 2017 ’,  op grond van arti-

kel 25, derde lid Gemeentewet te bekrachtigen.  

 

Haren, 17 juli 2018 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


