
Katharina Beimers 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Ben ter Beek <ben.ter.beek@o2g2.nl> 
donderdag 21 september 2017 9:17 
Katharina Beimers 
Tom Warmels 
RE: Agenda en aanvullende stukken OOGO onderwijshuisvesting op 19-9 

Hallo Katharina, 

Hierbij nog eens in het kort de opmerkingen van de kant van het Openbaar Onderwijs Groningen. Het zijn de 
opmerkingen die in dinsdag in het kort gemaakt heb en die zijn voorbereid met Tom Warmels. 
In het algemeen onderschrijf ik de opmerking dat de inleiding van Remco beleidsrijker is dan in het IHP terug te 
vinden. Dat geldt mn. voor het aspect duurzaamheid en de discussie over de stijging van de bouwkosten. 
Daarnaast heb ik de opmerking gemakt over het juridisch kader van het IHP. Het is geen juridisch document, terwijl 
daar op andere fronten ook op aangedrongen wordt. In het huisvestingsvoorstel van de PO-raad, VNG en VO-raad 
van 14 december 2016 wordt deze kwestie ook aangekaart, evenals de discussie over de toekomst van de kwaliteit 
van de huisvesting. Het zo goed zijn van de visie van dit breed bestuurlijk gedragen stuk mee te nemen in de visie. 
1.De beleidsregel lokalen bewegingsonderwijs 

• Een oplegger met wijzigingen t.o.v. de vorige beleidsregel ontbreekt en dat zou de leesbaarheid vergroten. 
2. Verordening 

• Toekenning normbedrag nieuwbouw en 10% opslag duurzaamheid: in de inleiding van Remco is gewezen op 
de BOB-sheet waar een afwijking van max. 48% van de reële kosten versus de VNG-norm wordt aangegeven. 
Die informatie mag niet ontbreken in het IHP. 

• Is de termijn van 60 jaar voor permanente bouw niet al te optimistisch? Het gaat vooral ook om flexibele, 
circulaire toekomstgerichte bouw 

• Definitie van semi-permanente bouw is onduidelijk en wij zouden eerder ten hoogste 15 jaar zien dan 
'minstens'. 

• Ar. 4 lid 3: is het niet handiger te werken met een maatwerkbedrag dan een vastgesteld percentage voor het 
voorbereidingskrediet? 

• Art. 29: de definitieve datum is wat ons betreft later ivm de aanmelding van nieuwe leerlingen. Ter 
vergadering is ook flexibiliteit toegezegd. 

• Bijlage A2 vervangende bouw: conditiestaat 5 vervangen door "zorgvuldiging afweging kosten nieuwbouw 
versus renovatie/onderhoud". 

3.IHP: 
• In het document een hoofdstuk na de inleiding invoegen over visie en ontwikkelingen op huisvesting, zoals 

uitgewerkt in de inleiding van Remco en daar verwijzen naar het document van de PO-VO-raad en VNG van 
december 2016, sheet BOB etc. dan wel opnemen in het hoofdstuk ontwikkelingen. Dat laatste is niet 
logisch in de opbouw van het stuk. Misschien hoofdstuk 4 en 5 naar voren plaatsen met verwerken van de 
gegevens van de inleiding van Remco. 

• 02G2 wijzigingen in Openbaar Onderwijs Groningen 
• Blz. 4: zijn de uitkomsten van het onderzoek naar de Rummerinkhof al bekend? 
• Blz. 5:Graag een procedure opnemen over de wijze van omgaan met de zienswijzen van de besturen, zodat 

duidelijk is waarom zienswijzen wel of niet worden meegenomen naar de raad. 
• Blz. 7: juridische status IHP: zie opmerking aan het begin van deze mail 
• Blz. 9: Harens Lyceum staat op verkeerde plaats in het kaartje 
• Blz. 11: er is nog een discussie gaande mt Openbaar Onderwijs Groningen over de berekening van de vaste 

voet over het V(s)O. Wat is de stand van zaken? 
• Blz. 11: Maartenscollege heeft ook TL-onderwijs in het aanbod. 
• Blz. 12: bvo Harens Lyceum bedraagt 9038 m2 
• Blz. 12: onder 3.6 tweede regel: buitenonderhoud kan gewijzigd worden in 'onderhoud'. 
• Blz. 13: toevoegen dat Openbaar Onderwijs Groningen voornemens is TIS in Harens Lyceum aan te bieden. 

De kogel is dus nog niet door de kerk. 
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• Blz. 16: GPR gebouw4 opnemen naast frisse scholen. GPR vult frisse scholen aan met materiaalgebruik en 
toekomstwaarde. Beide documenten zijn ook geïntegreerd in een nieuw document (Zie 
https://www.rvo.nl/file/we-rapport-8802-frisse-scholen-pve-2015-en-gpr-gebouwpdf) 

• Blz. 18: aardbevingsbestendigheid actualiseren cf. NPR 9998 n nieuwe contourlijn (30 juni 2016) 

Met vriendelijke groet, 

Ben ter Beek 
Projectleider nieuwbouw 
06 - 33988365 
Openbaar Onderwijs Groningen 
Leonard Springerlaan 39 
Postbus 7 44 I 9700 AS Groningen 
Website: www.o2g2.nl 

OPENBAAR 
ONDERWIJS 
GRONINGEN 

Denk aan het milieu voordat je dit bericht print. 

Disclaimer 

Van: Katharina Beimers [mailto:K.Beimers@haren.nl] 
Verzonden: dinsdag 19 september 2017 16:50 
Aan: 'bestuur@cbsdeborg.nl' <bestuur@cbsdeborg.nl>; 'bestuur@sintnicolaasschool.nl' 
<bestuur@sintnicolaasschool.nl>; 'bestuur@jenaplanschool.nl' <bestuur@jenaplanschool.nl>; 'Tiemen Oosterhoff' 
<t.oosterhoff@noorderbasis.nl>; 'info@carmel.nl' <info@carmel.nl>; Info 02G2 <info@o2g2.nl>; 'info@renn4.nl' 
<info@renn4.nl>; 'onderwijsharen@visio.org' <onderwijsharen@visio.org>; 'info@kentalis.nl' <info@kentalis.nl>; 
'l.dboom@renn4.nl' <l.dboom@renn4.nl>; Geert Bolhuis <g.bolhuis@o2g2.nl>; Muriël Fronenbroek 
<m.fronenbroek@o2g2.nl>; 'Keuper, MM (Michiel)' <m.keuper@carmel.nl>; Ben ter Beek <ben.ter.beek@o2g2.nl>; 
'Susanne de Wit' <S.dewit@stichtingbaasis.nl>; 'marianofficier@visio.org' <marianofficier@visio.org>; 'Karin 
Rademaker' <karinrademaker@visio.org> 
CC: 'alice.duursma@sintnicolaasschool.nl' <alice.duursma@sintnicolaasschool.nl>; 'Directie de Borg' 
<directie@cbsdeborg.nl>; 'Directie VJN' <directie@jenaplanschool.nl>; 'e.heeringa@noorderbasis.nl' 
<e.heeringa@noorderbasis.nl>; 'r.dik@kentalis.nl' <r.dik@kentalis.nl>; 'Bert Boers' <B.Boers@stichtingbaasis.nl>; 
'm.blaauwwiekel@renn4.nl' <m.blaauwwiekel@renn4.nl>; 't.zipper@maartens.nl' <t.zipper@maartens.nl>; Remco 
Bresser <R.Bresser@haren.nl>; Harrie Rausch <H.P.Rausch@haren.nl>; Michiel Verbeek <M.Verbeek@haren.nl>; 
Robert Vermeulen <R.Vermeulen@haren.nl> 
Onderwerp: RE: Agenda en aanvullende stukken OOGO onderwijshuisvesting op 19-9 

Goedemiddag, 

Hierbij ontvangt u de presentatie die vanmiddag is gegeven. Graag ontvangen wij deze week waar de verschillen van 
de presentatie zitten t.o.v. het concept IHP. Uiteraard ontvangen wij ook graag uw aanvullende zienswijze deze 
week. 
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