
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij sturen wij u de visie voor het integraal huisvestingsplan (IHP) 

onderwijs. 

 

In overleg met de schoolbesturen in het primair, speciaal en voortgezet 

onderwijs wordt een nieuw IHP voor het onderwijs opgesteld. Dit IHP wordt 

voor een langere termijn opgesteld: concreet voor de eerste vier jaar, maar 

met een doorkijk voor de komende 16 tot 20 jaar. 

In september 2019 is uw raad schriftelijk geïnformeerd over de stand van 

zaken van het IHP. Op 23 september jl. heeft een technische sessie 

plaatsgevonden waarin de aanpak van de totstandkoming van het IHP nader is 

toegelicht en vragen over het IHP-proces zijn beantwoord. 

 

Gemeente Groningen profileert zich als een innovatieve kennis- en 

onderwijsgemeente. Om verder uitvoering te geven aan deze ambitie zetten 

wij in op betere, modernere en duurzamere schoolgebouwen. Een extra 

investering op onderwijshuisvesting moet daaraan bijdragen.  

 

De maatregelen in het IHP moeten ertoe leiden dat naast de verduurzaming 

van de gebouwen vooral de oudere schoolgebouwen gedurende de looptijd 

van het IHP (gefaseerd) zowel in functionele als technische zin worden 

aangepakt/verbeterd, of wanneer dat nodig is door nieuwbouw worden 

vervangen. Nu nog is de gemiddelde kwaliteit van de scholen vergelijkbaar 

met het landelijk gemiddelde cijfer 5,7. Als we de nu slechtst scorende 

gebouwen de komende jaren opnemen in de IHP jaarprogramma’s en 

aanpakken, dan zal de gemiddelde kwaliteit over alle gebouwen ook ten 

opzichte van het landelijk gemiddelde verbeteren. Met deze aanpak willen we 

bewerkstelligen dat onderwijshuisvesting het onderwijs faciliteert, zoals past 
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bij onze ambities als onderwijs gemeente. De gewenste ontwikkeling zullen 

we monitoren met deze gemiddelde kwaliteitsindicator. 

 

De in het IHP op te nemen maatregelen betreffen niet alleen de kwaliteit van 

de gebouwen zelf, maar ook maatregelen die de rol van schoolgebouwen als 

ontmoetingsplek in de wijk kunnen versterken en daarbij bijdragen aan de 

sociale cohesie in de wijk en segregatie kunnen tegengaan. 

 

Met deze visie als basis werken we nu de scenario’s in het IHP verder uit. De 

capaciteit, ruimtebehoefte en kwaliteit van de onderwijshuisvesting is al in 

beeld gebracht. Momenteel wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om 

te voorzien in voldoende capaciteit en welke maatregelen nodig zijn om de 

kwaliteit van bestaande onderwijshuisvesting te verbeteren en op een 

gemiddeld hoger kwaliteitsniveau te brengen. Deze maatregelen worden 

vervolgens vertaald in noodzakelijke investeringen en prioriteiten. Deze 

prioriteit wordt bepaald op basis van urgentie, ruimtebehoefte, kwaliteit van 

gebouw én beleidsafwegingen als kansen voor versterking van sociale cohesie 

in de wijk. We werken dit verder uit in één of meerdere scenario’s met een 

investeringsagenda per jaar. Deze scenario’s worden vervolgens getoetst aan 

de in de begroting beschikbare middelen en indien nodig bijgesteld, 

resulterend in één voorkeursscenario. Dit voorkeursscenario wordt uitgewerkt 

in het IHP. 

 

De visie vormt een belangrijke pijler onder het op te stellen IHP. Daarom 

informeren we u hierover, vooruitlopend op het definitieve IHP, zodat u 

eventuele opmerkingen aan ons kan meegeven.  

 

Na afstemming met de schoolbesturen in het Breed Besturen Overleg 

(OOGO) zal het IHP naar verwachting in het voorjaar aan uw raad worden 

aangeboden ter vaststelling. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Koen Schuiling     Diana Starmans 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


