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Onderwerp: Voortgang VMBO Noordoost en West en krediet ten behoeve terreinaanleg 
Noordoost 
 
 
Groningen,  
 
Aan de raad, 
 
Begin 2010 hebben wij u geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot de nieuwe 
schoolgebouwen voor het VMBO in het noordoosten en krediet aangevraagd voor de 
bouw van de nieuwe VMBO in het westen van onze stad. Sindsdien is weer een aantal 
forse stappen gezet. 
Naast het voorleggen van een rapportage over de voortgang bij beide projecten betekent 
een en ander dat wij u thans verzoeken een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen 
voor de terreinaanleg van en rondom de (V)MBO-boulevard in Noordoost. 
Een kredietverstrekking die past binnen de ramingen die wij u begin 2010 hebben 
voorgelegd uitkomend op een totale investering in het VMBO van afgerond  
€ 38 miljoen.  
  
In het navolgende lichten wij achtereenvolgens toe:  
1. voortgang ((V)MBO-boulevard Noordoost; 
2. voortgang VMBO West; 
3. financieel totaaloverzicht; 
4. begrotingswijziging. 
 
1. Voortgang (V)MBO-boulevard Noordoost. 
In het raadsvoorstel van begin 2010 hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van 
de VMBO in Noordoost tot dan toe. Daarbij zijn wij specifiek ingegaan op de aan-
bestedingen, het bouwtraject, het inrichtingsplan voor de omgeving en een kunstuiting 
bij de realisatie van de (V)MBO-boulevard. Thans delen wij u het volgende mede. 
 
a. Sportgebouw.  
Door de strenge winter kon de bouw van het sportgebouw pas starten in februari 2010.  
 
Niettemin lijkt het te gaan lukken voor het einde van het jaar de bouw af te ronden. Dat 
betekent dat in januari 2011 de vrijwilligers van de FC Lewenborg aan de slag kunnen 
met de inrichting van hun deel van het gebouw (kantine, bestuurs- en commissiekamer, 
etc.) en dat het oude onderkomen begin 2011 kan worden gesloopt. De inrichting van 
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de gymzalen wordt eveneens in januari afgerond, zodat direct na de voorjaarsvakantie 
de gymzalen vol in gebruik (overdag scholen en ’s avonds verenigingen) genomen 
kunnen worden. De inrichting van de directe omgeving van het sportgebouw - deel 4 
van de inrichting - wordt vanaf medio oktober 2010 ter hand genomen, zodat ook deze 
bij de ingebruikneming van het gebouw klaar is.  
 
b. Schoolgebouw. 
De bouw van de school is begin december 2009 gestart. Door de strenge winter heeft de 
bouw 5 weken volledig stil gelegen. Ondanks deze tegenslag bij de start verloopt de 
bouw sinds maart 2010 zo vlot dat de achterstand ten opzichte van de planning zo goed 
als ingelopen is. Een en ander betekent dat het schoolgebouw zeer waarschijnlijk medio 
mei 2011 kan worden opgeleverd. De beide schoolbesturen kunnen dan aan de slag met 
de inrichting en inhuizing. De schoolbesturen hebben daarmee voldoende tijd om het 
nieuwe gebouw bij het begin van het schooljaar 2011/ 2012 in gebruik te nemen. Met 
de inrichting van de schoolomgeving - deel 2 en 3 van de inrichting omgeving - wordt 
vanaf februari 2011 begonnen, zodat ook de omgeving met ingang van het nieuwe 
schooljaar gebruiksklaar is. Wel zal pas in het najaar van 2011 de groenaanplant plaats 
kunnen vinden. 
 
c. Inrichting omgeving. 
Het definitieve ontwerp voor de terreininrichting dat wij u begin 2010 hebben 
voorgelegd is in de periode tot aan de zomer in detail uitgewerkt.  
Het ontwerp heeft de volgende onderdelen: 
1. Parkeerplaats voor 300 auto’s.  

De parkeerplaats is in halfverharding vorig jaar aangelegd om enerzijds de 
parkeerdruk op de wijk zo snel mogelijk te beperken en anderzijds om de 
aannemers tijdens de bouw ruimte te bieden voor een werkterrein en opslag.  
In het voorjaar van 2011 wordt gestart met de definitieve vormgeving en 
afwerking van het parkeerterrein. Dit zal fasegewijs plaatsvinden om behoudens 
een korte periode continue voldoende parkeergelegenheid te hebben voor 
docenten, leerlingen en bezoekers van het Alfa College. De tijdelijke aantakking 
op de Kluiverboom zal na gereedkoming van de ongelijkvloerse kruising 
Oostelijke Ringweg/Kluiverboom vervangen worden door de definitieve 
aansluiting. 

2. Boulevard. 
Dit betreft zeg maar het "schoolplein" voor de leerlingen van het VMBO en het 
MBO. De boulevard strekt zich van de Oude Stadsweg uit tot aan de 
Kluiverboom en wordt aan de zijde van het fietspad Langszij begrensd door een 
ruim opgezette groene haag en de brugverbinding met het sportgebouw. Langs 
het fietspad Langszij komt een brede groene haag die zorgt voor begrenzing van 
het schoolterrein.  
Aan de zijde langs het parkeerterrein wordt de boulevard gemarkeerd door 
grondlichamen van circa 2,5 meter hoog die de blik op het "blik" wegnemen.  
 
Aan de kant van de Kluiverboom is een terrein - overeenkomstig het 
Stedenbouwkundig Plan - vrij gehouden voor een nieuwe vestiging van het 
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Noorderpoortcollege1. Op de boulevard worden op meerdere plekken ruime 
zitmogelijkheden gerealiseerd, komen drie superkrukken met krukjes (het 
kunstobject) en worden groepsgewijs bomen geplant.  

3. Vijver en los- en laadzone. 
Gelegen tussen het nieuwe schoolgebouw en de Oostelijke Ringweg komt een 
vijver in verband met de zogenaamde watertoets met langs de "achterkant" van 
het schoolgebouw een via de parkeerplaats te bereiken toegangsweg voor de 
bevoorrading van de school. In de punt van deze zone ligt nog een terrein dat 
door de scholen nog nader ingevuld kan worden in relatie tot de onderwijs-
programma’s.  

4. Terrein om sportgebouw. 
De directe omgeving van het sportgebouw wordt ingericht met een fietsenstalling 
tussen het gebouw en de Oostelijke Ringweg. De fietsenstalling kan achterlangs 
het gebouw bereikt worden, zodat de ruimte voor het gebouw vrij blijft voor 
publiek. Dit voorterrein ligt ten opzichte van de kunstgrasvelden iets verhoogd. 

5. Fiets- en voetpaden inclusief bermen. 
Het fietspad Langszij wordt vernieuwd en voor een groot deel komt er een nieuw 
voetpad langs. Op een deel van het tracé wordt het fiets-/voetpad in beperkte zin 
verlegd en de rotonde nabij het huidige FC Lewenborg gebouw wordt verwijderd. 
Ter hoogte van de kunstgrasvelden komt tussen het fietspad en de velden een 
bomenrij. Dit gedeelte van het tracé wordt ook geschikt gemaakt voor 
bevoorrading van het sportgebouw (2 á 3 wagens per week).  
De verkeerssituatie wordt daarmee veiliger in vergelijking met de huidige 
situatie, waarbij het gebouw van de FC Lewenborg via het onoverzichtelijke 
gedeelte van Langszij bevoorraad wordt. Voorts wordt de kruising van de 
fietspaden Langszij en Oude Stadsweg aangepast, zodat de rijrichtingen op de 
Oude Stadsweg ter plaatse van de kruising worden gescheiden. In het fietspad 
Langszij komen - mede op aangeven van de bewoners - vlakbij de kruising 
voorzieningen om de snelheid te remmen.   

6. Strook tussen sportvelden/fietspad en woonhuizen. 
Deze groenstrook wordt heringericht. Voor deze herinrichting is een plan 
gemaakt dat in het najaar met de aanwonenden wordt besproken. De definitieve 
keuzes voor de detailinrichting worden samen met de bewoners gemaakt.  

7. Omgeving openbare tennisbanen/terrein tussen Alfa College en Kimkiel. 
De parkeerplaatsen op dit terrein zijn reeds grotendeels verwijderd. Er komt een 
nieuwe ontsluiting naar het Alfa College en de Kimkiel. De bevoorrading van het 
Alfa College behoeft dan niet meer via het fietspad Langszij te lopen en wordt 
daarmee aanzienlijk veiliger. Voor de groene herinrichting van het gebied tussen 
de woningen en de nieuwe ontsluitingsweg voor Alfa College en Kimkiel is een 
plan gemaakt dat in het najaar met de daar aanwonenden wordt doorgesproken.   

 
Bijgaand treft u het definitieve ontwerp aan met een aantal referentiebeelden  
(zie bijlage 1). Met betrekking tot het ontwerptraject merken wij nog het volgende op. 
 
Participatie. 
Tijdens het ontwerptraject is uiteraard meerdere keren overleg gevoerd met de 
                                                 
1 Dit najaar neemt het Noorderpoortcollege besluiten over de realisatie van deze vestiging. 
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toekomstige gebruikers. Het definitieve ontwerp is doorgenomen met de vertegen-
woordigers van de verschillende scholen en op grond van hun op- en aanmerkingen op 
een aantal punten bijgesteld. 
Voorts is op 9 juni jl. het definitief ontwerp op een informatieavond gepresenteerd aan 
de buurt. Tijdens deze avond is aangegeven dat over de randzones direct grenzend aan 
de woningen nog nader overleg met de direct aanwonenden zal plaatsvinden.  
Dit overleg vindt in het najaar 2010 plaats en betreft twee zones, te weten: 
o de groenstrook gelegen tussen de woonbebouwing en het fietspad langs de 

kunstgrasvelden en; 
o het groengebied tussen het Alfa College en de openbare tennisbaan. 
De groene herinrichting van deze zones zal met de inbreng vanuit de bewoners in het 
voorjaar van 2011 plaats vinden. 
 
Duurzaamheid en ecologie. 
Zoals bekend hebben wij bij de bouw van de nieuwe school in goed overleg met de 
beide schoolbesturen stevig ingezet op het thema duurzaamheid. Met betrekking tot de 
gebouwen hebben wij u daarover in eerdere raadsvoorstellen geïnformeerd.  
Ook bij de terreininrichting zijn de thema’s duurzaamheid en een onderhoudsarme 
inrichting naast het creëren van een aantrekkelijke omgeving leidend geweest. Zo wordt 
de verlichting van het parkeerterrein gerealiseerd met led-lampen en wordt daar waar 
mogelijk materiaal hergebruikt. De beschoeiingen die op enkele plaatsen noodzakelijk 
zijn, zijn gemaakte van gerecycled kunststof .  
Voorts vindt de levering en verwerking van alle betonstraatstenen op duurzame wijze 
plaats. Door nieuwe regelgeving is machinaal straten bijna geheel verplicht voor het 
terrein. De leverancier die wij voorschrijven voor de betonstraatstenen hanteert een 
duurzame oplossing. De betonstraatstenen voor in  totaal zo’n 7.000 m2 worden 
geleverd in het juiste verband, waardoor een forse reductie van overtollig materiaal 
wordt gerealiseerd en er minder transporten nodig zijn. Bovendien wordt het 
verpakkingsmateriaal retour genomen voor recycling. 
Bij het ontwerp is nadrukkelijk rekening gehouden met ecologische waarden. Zo is er 
specifiek aandacht voor de randzones, die met name voor tal van insecten en kleine 
zoogdieren als verbindingsroute van belang zijn. Uiteraard is ook bij de beplantings-
keuze de ecologische betekenis meegenomen.  
 
Overleg provincie. 
Vrijwel tegelijkertijd met de aanleg van de (V)MBO-boulevard werkt de provincie aan 
de realisering van de ongelijkvloerse kruising van de Oostelijke Ringweg en de 
Kluiverboom. Beide werken zijn op elkaar afgestemd en de samenwerking tussen 
provincie en gemeente verloopt uitstekend. Zo worden de geluidswerende voor-
zieningen noodzakelijk voor het schoolgebouw in het werk van de provincie 
opgenomen en zijn er heldere afspraken over respectievelijke werkterreinen en 
dergelijke. 
 
d. Aanlegkosten inrichting omgeving. 
De totale kosten voor de realisering van het uitgewerkte inrichtingsplan worden 
geraamd op krap 5 miljoen euro. In het hiernavolgende overzicht is een indeling 
weergegeven van de belangrijkste componenten.  
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 Kostencomponent bedrag (incl. btw) 
 

 Totaal uitgevoerd nog uit 
te voeren 

1. Voorbereiding/adviezen 430.000 390.000 40.000 
2. Parkeervoorzieningen en ontsluiting 1.330.000 530.000 800.000 
3. Waterpartijen en geluidsvoorzieningen 470.000 0 470.000 
4. Padenstructuur en bermen 380.000 0 380.000 
5. Groenaanleg (bomen, struiken, heesters, etc.) 800.000 0 800.000 
6. Boulevard en directe omgeving gebouwen 1.220.000 0 1.220.000 
7. Directievoering/toezicht  200.000 0 200.000 
8. Onvoorzien 80.000 0 80.000 
     Totaal 4.910.000 920.000 3.990.000 

 
Deze totale kosten passen binnen de ramingen die wij u begin 2010 hebben voorgelegd 
uitkomend op een totale investering in de VMBO NO van afgerond 25,5 miljoen euro.  
 
De reeds uitgevoerde werkzaamheden en werken omvatten de voorbereiding 
(ontwerptraject en besteksuitwerking), rioolwerkzaamheden en de aanleg van de 
parkeergelegenheid in halfverharding.  
 
Bij raadsbesluit van 28 november 2007 heeft u een eerste krediet beschikbaar gesteld 
van 1,6 miljoen euro voor de eerste voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden met 
betrekking tot de terreininrichting. Voorts wordt een deel van de terreininrichting ten 
laste gebracht van de beide gebouwen - het sportgebouw en het schoolgebouw. 
Onderdeel van een nieuwbouwbudget vormt een bedrag voor de terreininrichting in de 
directe omgeving van het nieuwe gebouw. Wij hebben het bedrag dat ten laste van de 
gezamenlijke bouwsommen wordt gebracht becijferd op 0,95 miljoen euro.  
De dekking voor het resterende krediet van 2,36 miljoen euro (4,91 miljoen minus  
1,6 miljoen minus 0,95) wordt gevonden binnen het totaal van de middelen, die 
beschikbaar zijn en komen voor de VMBO-huisvesting in het kader van "Kennis om te 
delen".  
 
2. Voortgang in West. 
Bij raadsbesluit van 28 april 2010 heeft u krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van 
de bouw van de VMBO in West. De vorderingen sindsdien zijn overeenkomstig de 
planning.  
In uw raadsvergadering van 25 augustus 2010 heeft u het bestemmingsplan "Campus 
Augustinus" vastgesteld.  
In het voorjaar van 2010 zijn de opstallen op het toekomstige bouwterrein verwijderd, 
zijn de diverse grondonderzoeken gedaan en is een archeologisch onderzoek verricht.  
 
De resultaten van dit laatste onderzoek geven aan dat er geen archeologische sporen 
en/of indicatoren zijn gevonden.  
Voorts is dit voorjaar het ontwerp in bestekken uitgewerkt en is de bouwvergunning 
aangevraagd. Deze zal naar verwachting in september worden verstrekt.  
De Christelijke Scholengemeenschap Groningen - die optreedt als bouwheer - heeft 
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overeenkomstig de regelgeving een Europese aanbestedingstraject afgewikkeld en de 
aanbesteding heeft overeenkomstig de verwachtingen geresulteerd in aanneemsommen 
binnen de financiële kaders van begin 2010. Medio oktober 2010 gaat de bouw van 
start.  
 
3. Financieel totaaloverzicht. 
Tot nog toe hebben wij bij elke stap in het traject voor de nieuwe huisvesting van het 
VMBO een totaaloverzicht gepresenteerd van de financiële stand van zaken.  
Ook nu geven we weer een geactualiseerd beeld van de financiële situatie. 
 
LASTEN DEKKING
Zuid        606  Gemeente   
Noordoost  Inzet structureel budget 14.465  
Kunstgrasvelden      1.181  Opbrengst panden 6.300  
Omgeving      4.972  Vrijval Kapitaallasten afstoten panden 1.000  
Schoolgebouw (incl. Star Numan)    15.516  Tweede kunstgrasveld Lewenborg 500  
Sportgebouw      3.883  Star Numan via programma 4.498  

totaal   25.552  Tweede gymzaal West via programma 916  
  Duurzaamheidsimpuls 1.200  

West  Vrijval struct. budget 2007 -2011  *) 2.134  
Grondgebonden kosten      1.000  totaal  31.013
Schoolgebouw (incl. 1 gymzaal)      8.270  Schoolbestuurlijk bijdragen   
Extra gymzaal          967  Voortgezet Onderwijs 3.331  

totaal   10.237  MBO 1.100  
Diversen  totaal  4.431
Verrekenbare BTW        910- Risicobuffer  0
Aanbestedingsvoordeel (Terreinaanleg)        100-     
Prijsontwikkelingen           -      

totaal    1.010-     
Totaal Investeringslasten   35.385  Totaal ter dekking Kapitaallasten  35.444
        
       
Voorfinanciering/kapitaallasten      2.817  Vrijval struct. budget 2007 - 2011 *) 2.817  
Overige incidentele lasten         608  Vrijval struct. budget 2007 - 2011 *) 549  
Totaal exploitatielasten 2007 - 2011      3.425  totaal  3.366
Totaal lasten   38.810  Totaal dekking  38.810

 
Ten opzichte van de financiële opstelling van januari 2010 is er één belangrijke 
wijziging, te weten:  
 

 De vastgoedmarkt heeft zich de afgelopen jaar dusdanig ontwikkeld, dat een 
bijstelling van de verwachte opbrengsten uit panden naar beneden nodig was. 
De risicobuffer die we onder andere hiervoor hadden aangemerkt en een aantal 
kleinere bijstellingen leiden tot een sluitende opstelling.  
NB:  Met de verstrekking van het krediet voor de terreinaanleg zijn alle  
 bestedingen vastgelegd en zijn er geen risico’s meer aan de uitgavenkant.  

 
In bijlage 2 treft u een gedetailleerde uitwerking van het overzicht van alle uitgaven en 
dekkingen aan. Daarbij is naast elkaar gezet de financiële situatie in januari 2010 - de 
vorige kredietaanvraag en de huidige. De totale lasten zijn geactualiseerd en wijken 
marginaal af ten opzichte van januari 2010 
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4. Begrotingswijziging. 
Tot en met april 2010 zijn kredieten beschikbaar gesteld tot in totaal een bedrag van 
afgerond 34,5 miljoen euro. In bijlage 3 is daarvan een overzicht gegeven. Met het 
thans gevraagde krediet van afgerond 2,36 miljoen euro voor de terreininrichting bij de 
(V)MBO-boulevard Noordoost komt de totale kredietverstrekking op afgerond  
36,86 miljoen euro. 
 

 
 
Gelet op het vorenstaande en onder overlegging van de bijbehorende stukken, stellen 
wij u voor te besluiten:  
I. een krediet beschikbaar te stellen van € 2.360.000,-- voor de terreinaanleg 

(V)MBO-boulevard Noordoost; 
II. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Burgemeester en wethouders 
van Groningen, 
 
de burgemeester, de secretaris, 
 
 
 
 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. drs. L.J. (Leo) Bosdijk. 

Begrotingswijziging 2010 VMBO-boulevard Noordoost  
Betrokken dienst(en)  OCSW      

Naam voorstel  
Voortgang VMBO NO en W en krediet terreinaanleg Oost en krediet VMBO West 
en terreinaanleg (V)MBO-boulevard NO 

Besluitvorming (orgaan + datum + nummer)        

Incidenteel/Structureel  Structureel     

Soort wijziging  Investeringen     

Tijdsplanning kredieten  2010-2011      

          Toevoeging  Onttrekking   
Financiële begrotingswijziging 
(exploitatie) I/S Lasten Baten Saldo reserve reserve Saldo
6.04 Onderwijshuisvesting I 0  0  0 0

Totalen begrotingswijziging  0 0 0 0 0 0
               
Financiële begrotingswijziging 
(investeringen) I/S Lasten Baten Saldo     
Terreinaanleg (V)MBO-boulevard NO  I 2.360  -2.360    

Totaal investeringskredieten  2.360 -2.360    


