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De scholen in Delfzijl staan aan de vooravond van veranderingen. Door krimp en 

ontgroening zullen diverse scholen in de komende jaren samengaan of sluiten. 

Tegelijkertijd vindt er onderzoek plaats naar wat er moet gebeuren met 

schoolgebouwen als gevolg van het aardbevingsrisico. Deze ontwikkelingen bieden 

echter ook een kans om het onderwijs te vernieuwen.  

Het programmaplan, waarvan dit de verkorte versie is, vormt de basis van de 

gemeentelijke besluitvorming voor het aardbevingsbestendig maken van de 

schoolgebouwen binnen de gemeente Delfzijl. Het plan combineert de informatie 

over de noodzakelijke bouwkundige versterkingen van de bestaande 

schoolgebouwen en de ideeën voor de gewenste onderwijskundige transities. 

 

Feiten en cijfers 
 

Binnen de gemeente Delfzijl bevinden zich 20 basisscholen welke 

ressorteren onder het regime van 4 schoolbesturen. Daarnaast zijn er 

binnen de gemeente twee vestigingen voor het voortgezet onderwijs en 

één voor MBO onderwijs. In totaal zijn er vier kinderopvang organisaties 

actief.  

  School Plaats Schoolbestuur 

1. De Windroos Delfzijl Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier 

2. Jan Ligthart Delfzijl Stichting Openbaar Onderwijs Marenland 

3. ’t Tasveld Delfzijl Stichting Openbaar Onderwijs Marenland 

4. ’t Zigt Delfzijl Stichting Openbaar Onderwijs Marenland 

5. De Zaaier Delfzijl Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier 

6. Sterre der Zee Delfzijl Primenius Katholiek Onderwijs   

7. Het Baken Delfzijl VGPONN 

8. Brede School Tuikwerd De Garven Delfzijl Stichting Openbaar Onderwijs Marenland 

9. De Vore Delfzijl Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier 

10. Brede School Noord     

  Noorderbreedte Delfzijl Stichting Openbaar Onderwijs Marenland 

  De Meerpaal Delfzijl Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier 

11. Energy&Maritime Delfzijl Noorderpoort 

12. Eemsdelta College Delfzijl Stichting Voortgezetonderwijs Eemsdelta 

13. Hiliglo Holwierde Stichting Openbaar Onderwijs Marenland 

14. Fiepko Coolman Spijk Stichting Openbaar Onderwijs Marenland 

15. De Burcht Spijk Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier 

16. Farmsumerborg Farmsum Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier 

17. OBS Meedhuizen Meedhuizen Stichting Openbaar Onderwijs Marenland 

18. De Waarborg Wagenborgen Stichting Openbaar Onderwijs Marenland 

19. De Blinke Wagenborgen Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier 

20. De Munte Termunten Stichting Openbaar Onderwijs Marenland 

21. De Woldrakkers Woldendorp Stichting Openbaar Onderwijs Marenland 

22.  Vestiging Woldendorp Woldendorp Dollardcollege 



 

Steeds minder leerlingen  

In de provincie Groningen is er in veel gemeenten sprake van bevolkingsafname. Het 

geboortecijfer daalt en er zijn steeds minder jonge kinderen. Bovendien is er binnen het 

onderwijs sprake van schaalvergroting om de kwaliteit te handhaven. Het gevolg is dat het 

aantal basisscholen afneemt.  

Ook in de gemeente Delfzijl zijn de leerlingenaantallen in de leeftijd 4-12 jaar de laatste jaren 

gedaald. Deze trend zet door tot 2025. Ten opzichte van 2015 wordt een krimp verwacht van 

circa 16%. 

Deze krimp heeft gevolgen voor omvang van de onderwijsvoorzieningen en de 

onderwijskwaliteit, maar ook voor de exploitatiekosten van de scholen. Aangezien de 

vergoeding voor materiële kosten die de schoolbesturen ontvangen is gebaseerd op het aantal 

leerlingen, lopen scholen met een overcapaciteit qua ruimte tegen een exploitatieprobleem 

aan. 

 

 

Inspecties 
 

Voor alle schoolgebouwen in Delfzijl zijn bouwkundige inspecties uitgevoerd. De inspecties en 

het vervolgproces daarna zijn als volgt verlopen: 

 Er zijn bouwkundige inspecties uitgevoerd door VIIA, de werknaam voor de combinatie 

van Royal Haskoning/DHV en Visser Smit Bouw. Voorafgaand aan de inspecties zijn door 

VIIA tekeningen opgevraagd waarna de school door een inspectieteam is geïnspecteerd. 

 In een korte notitie is het resultaat van de inspecties ten aanzien van eventuele 

risicovolle gebouwelementen beschreven. Alle aangetroffen HRBE’s (High Risk Building 

Elements) zijn zo spoedig mogelijk na de inspecties aangepakt. 

 Na elke inspectie is een gebouwanalyse uitgevoerd. Van elk schoolgebouw is een drie 

dimensionaal digitaal ontwerp gemaakt om te kunnen bepalen of het schoolgebouw 

voldoende aardbevingsbestendig is. Voor alle scholen is gebleken dat bouwkundige 

versterkingsmaatregelen nodig zijn.  

 

 

Maatregelenplannen 
 

Alle noodzakelijke maatregelen zijn samengevat in het maatregelenplan. Dit laat zien welke 

bouwkundige aanpassingen nodig zijn om een school naar de huidige maatstaven 

aardbevingsbestendig te maken. Het gaat er bijvoorbeeld om vloeren, wanden en dak beter 

aan elkaar te bevestigen en te verstevigen of de fundering te verbreden.  

In alle gevallen gaat het om tamelijk ingrijpende maatregelen die tijd kosten. De exacte tijd 

verschilt per school, maar varieert tussen de 3 tot 12 maanden. Meer recente inzichten 

kunnen overigens nog tot nieuwe inzichten en bijstellingen leiden. Tijdens de periode van 

bouwkundig versterken kan de school niet gebruikt worden voor onderwijs. Daarom moeten er 

tijdelijke huisvestingsfaciliteiten worden gerealiseerd. 

 

Conclusie is ook dat met het aardbevingbestendig maken van de bestaande scholen 

substantiële budgetten zijn gemoeid. De hoogte van deze budgetten maakt in een aantal 

gevallen een afweging noodzakelijk tussen bouwkundig versterken of nieuwbouw. Daarbij 

spelen ook overwegingen van onderwijskundige en demografische aard.  

 

Veiligheid 

In het algemeen geldt dat er in Delfzijl geen gebouwen zijn die zijn ontworpen of gebouwd om 

bestand te zijn tegen aardbevingen. Dat geldt uiteraard ook voor de schoolgebouwen. De 

schoolgebouwen zijn nu met voorrang geïnspecteerd. Overal waar uit de inspecties 

zogenaamde hoog risico gebouwelementen naar voren zijn gekomen, zijn deze direct na 

vaststelling verwijderd of verstevigd. Daarmee zijn alle directe veiligheidsrisico’s weggenomen. 

Naar het oordeel van de autoriteiten zijn de scholen nu veilig voor gebruik.  

 

 



Uitgangspunten 
 

Aan de basis van de transitievoorstellen in dit plan liggen drie met elkaar samenhangende, 

integrale uitgangspunten. Ze vormen de drijfveren om tot transitie te komen. Het gaat om: 

 

 Toekomstbestendigheid 

o Scholen moeten krimp proof zijn. Om te voorkomen dat lokalen vanwege de krimp 

leeg komen te staan zou er bij nieuwbouw gewerkt kunnen worden met een vaste kern 

en een flexibele schil. In de flexibele schil komen functies of lokalen met een 

beperktere levensduur. 

o Scholen moeten aardbevingsbestendig zijn waarbij het niet alleen gaat om het 

wegnemen van de risico’s van instorten, maar ook om het voorkomen van schade bij 

(toekomstige) bevingen. 

o Toekomstbestendigheid blijkt uit de relatie met leefbaarheid van dorpen en wijken.  

 

 Hoge onderwijskwaliteit 

De voorstellen komen mede tot stand vanuit de drijfveer om een goede onderwijskwaliteit 

te kunnen bieden: nu en in de toekomst. In de huidige situatie kan worden meebewogen 

met de ontwikkelingen op het gebied van: 

o Kinderen met speciale zorg maken steeds meer deel uit van de scholen. Dat vraagt om 

begeleiders en werkplekken. 

o Het gebruik van ICT in de vorm van computers en digitale schoolborden als 

leermiddelen stellen eisen aan de school. 

o De ontwikkeling naar integrale kindvoorzieningen zet de komende jaren door en stelt 

andere eisen aan de gebouwen. 

 

 Hoge gebouwkwaliteit 

Een aantal specifieke kenmerken van de schoolgebouwen moeten in de nadere uitwerking 

tot uiting komen: 

o Frisse scholen. De kwaliteit van een goed binnenklimaat. 

o Duurzaamheid. Materiaalkeuze, maar ook duurzaam in onderhoud en gebruiksduur. 

o Energiezuinig. Een zo energiezuinig mogelijk gebouw realiseren. 

o Ontwerp. Geeft uitdrukking aan de totale kwaliteit van het schoolgebouw. 

 

 

Transitieplan 
 

De gemeente en de besturen van scholen en kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen 

hebben diverse gesprekken gevoerd over de gewenste transities binnen de gemeente Delfzijl. 

Hieronder is uitgewerkt welke transitie wordt beoogd en welke uitgangspunten worden 

gehanteerd.  

 

Delfzijl 

Vertrekpunt uit het convenant is dat er in de nabije toekomst in Delfzijl maximaal drie locaties 

voor basisonderwijs ontstaan: de Brede School Noord, Campus-West en de Brede School 

Tuikwerd.  

 In Delfzijl Noord bevinden zich twee basisscholen binnen het gebouw van de Brede 

School Noord: openbare basisschool Noorderbreedte (Marenland) en christelijke 

basisschool De Meerpaal (Noordkwartier). Er wordt toegewerkt naar een 

samenwerkingsschool met 1 gezamenlijke identiteit. De school heeft in de huidige situatie 

al een grote overmaat, deze zal nog toenemen. Bovendien is er sprake van een niet 

dekkende exploitatie. Er zal gezocht moeten worden naar een maatwerkoplossing. 

 In Delfzijl West bevinden zich momenteel 7 basisscholen: drie openbare scholen van 

Marenland (Jan Ligthart, ’t Tasveld en ’t Zigt), twee christelijke scholen van Noordkwartier 

(De Windroos en De Zaaier) en de katholieke basisschool Sterre der Zee (Primenius) en de 

gereformeerde basisschool Het Baken (VGPONN).  

In het convenant is afgesproken te streven naar een campus, in aansluiting op en nabij de 

locatie van de Windroos. Het betreft een nader te bepalen aantal nieuwe gebouwen 



(maximaal 2) dat in ruimtelijke samenhang zal functioneren, maar kleinschaligheid zal 

uitstralen. Het gaat daarbij om 6 scholen. Het Baken van VGPONN blijft als zelfstandige 

school op haar eigen plek en gaat dus niet mee in de ontwikkeling van de Campus en zal 

bouwkundig worden versterkt.  

 In Tuikwerd staat momenteel de Brede School Tuikwerd, waar 2 basisscholen zijn 

ondergebracht: openbare basisschool De Garven (Marenland) en christelijke basisschool 

De Vore (Noordkwartier). Het voorstel is om te onderzoeken of nieuwbouw haalbaar is. 

 

Farmsum 

Farmsum kent één basisschool, de Farmsumerborg. Het schoolgebouw wordt in principe 

bouwkundig versterkt. Vanwege het krimpperspectief wordt gekeken of het wellicht de 

voorkeur verdient tijdelijke nieuwbouw te realiseren. 

 

Spijk en Holwierde 

In Spijk en Holwierde zijn nu nog in totaal drie basisscholen. Spijk kent een openbare 

basisschool Fiepko Coolman (Marenland) en een christelijke basisschool De Burcht 

(Noordkwartier). In Holwierde zit een openbare basisschool: Hiliglo (Marenland).  

De wens is om de scholen in Spijk samen te voegen tot een kindvoorziening in Spijk. Hiliglo in 

Holwierde wordt bouwkundig versterkt. 

 

 

Wagenborgen/Meedhuizen en Termunterzijl/Woldendorp 

Binnen de zuidelijke dorpen streven we naar een kindcentrum in Wagenborgen en een 

kindcentrum in Woldendorp. Wagenborgen kent 2 basisscholen, de openbare school De 

Waarborg (Marenland) en de christelijke basisschool De Blinke (Noordkwartier). Daarnaast is  

er de openbare basisschool in Meedhuizen.  

Voor de scholen in Termunterzijl (De Munte) en Woldendorp (De Woldrakkers), allen behorend 

bij Marenland wordt een eigen kindcentrum gerealiseerd.. De confrontatie van de 

voorgenomen onderwijstransitie en de uitkomsten van de maatregelenplannen heeft 

opgeleverd dat er nieuwbouw voorzien wordt in Wagenborgen, zoals al gesteld was in de 

samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast zal de vestiging in Woldendorp ten behoeve van de 

zuidelijke dorpen als anker functioneren. In principe wordt dit schoolgebouw versterkt. Er 

wordt gekeken of het wellicht de voorkeur verdient tijdelijke nieuwbouw te realiseren.  

 

Voortgezet en MBO onderwijs, Kinderopvang en Bewegingsonderwijs 

De scholen voor voortgezet onderwijs en MBO onderwijs in Delfzijl zijn ook geïnspecteerd. 

Uitkomst is dat het Noorderpoort “Energy & Maritime” in Delfzijl bouwkundig versterkt 

gaat worden.  Het Eemsdelta College zal in principe bouwkundig versterkt worden, maar 

ziet de problematiek in samenhang met andere scholen (vootgezet onderwijs en MBO) in 

Appingedam. Het Dollard College te Woldendorp is niet geïnspecteerd aangezien dit niet 

onder dit scholenprogramma valt.  

 Inzet van partijen is om de ontwikkelingen in de kinderopvang te integreren in de 

onderwijstransitie. Onderdeel van dit programma zijn de kinderopvanglocaties die in de 

betrokken scholen gehuisvest zijn. In de projectfase zal per locatie uitgewerkt worden hoe 

de kinderopvang binnen nieuwbouwprojecten programmatisch geïntegreerd wordt. 

 Er wordt in Delfzijl ook gekeken naar de transitie van het bewegingsonderwijs. Het aantal 

benodigde sportfacilteiten ten behoeve van het onderwijs hangt vanzelfsprekend in aantal 

en spreiding nauw samen met de transitie van de scholen.  

 

 

Uitvoering 
 

De transitieopgave waarvoor in het scholenprogramma Delfzijl is gekozen omvat minimaal 3 

nieuwbouwopgaves. Daarnaast worden in ieder geval 4 schoolgebouwen bouwkundig versterkt 

en verdienen 5 scholen aparte aandacht. Ze staan hieronder beschreven. 



 

Nieuwbouw 

 In Delfzijl wordt Campus-West gerealiseerd met een 5-tal scholen rondom de Windroos. 

Hiervoor zal een bijzonder nieuwbouwtraject worden gestart onder regie van de gemeente. 

Sterre der Zee (Primenius) gaat uit van een zelfstandige school binnen Campus West; 

hierbij is “gescheiden wat moet, gezamenlijk wat kan” het motto. Als locatie wordt 

gestudeerd op het terrein rondom de Windroos (ingesloten door de Barklaan en de 

Jachtlaan). In principe is er voor deze scholen geen tijdelijke huisvesting nodig. Alle 

scholen kunnen op hun huidige locaties blijven tot de nieuwbouw gereed is.  

 Voor het ontwikkelen van het nieuwe kindcentrum in Spijk zijn de eerste stappen al 

gezet onder regie van de Gemeente. Er ligt een plan van aanpak en een aanzet voor het 

programma van eisen. Er komt nieuwe huisvesting voor Fiepko Coolman en De Burcht. Op 

dit moment wordt locatiekeuze voorbereid. Het is mogelijk de nieuwbouw ter plekke van 

de Fiepko Coolman te realiseren, maar er wordt ook een andere locatie onderzocht. 

 In Wagenborgen wordt nieuw gebouwd voor de Waarborg en De Blinke (die in 2016 

fuseren) en OBS Meedhuizen (Meedhuizen) en op lange termijn ook voor de Munte in 

Termunterzijl en de Woldrakkers. Als locatie is onder andere de huidige locatie van de 

Waarborg in beeld. Er wordt ook hier nog uitdrukkelijk gezocht naar een alternatieve 

locatie, teneinde de kosten voor tijdelijke huisvesting te drukken.  

 

Bouwkundig versterken  

 De Windroos en het Baken in Delfzijl worden bouwkundig versterkt. Er wordt ruimte 

gezocht om ook deze scholen echt toekomstbestendig te maken en er duurzame en frisse 

scholen van te maken. Bij beide scholen is de consequentie van versterken, dat er de 

komende decennia niet gekozen kan worden voor nieuwbouw. Ten behoeve van deze 

opgaven worden twee projectgroepen gestart. 

 De MBO-school Noorderpoort Energy & Maritime moet bouwkundig versterkt worden. 

Regionaal Opleidingscentrum Noorderpoort is eigenaar van deze school. Voor het 

vervolgtraject zal er een directe contractrelatie tussen NAM en Noorderpoort ontstaan 

inclusief bestuurlijke verantwoordelijkheid. Er wordt een projectgroep gestart wordt onder 

leiding van CVW/VIAA. 

 Hiliglo in Holwierde wordt bouwkundig versterkt. De tijdelijke huisvesting die daarvoor 

gerealiseerd wordt kan mogelijk breder ingezet worden. Er heeft nog geen 

locatieonderzoek plaatsgevonden.  

 

Aparte aandacht 

 Voor de 3 VO/MBO- scholen in Delfzijl en Appingedam geldt dat de bestaande 

schoolgebouwen bouwkundig moeten worden versterkt. Echter bij zowel het 

Eemsdeltacollege als Noorderpoort bestaat er de uitdrukkelijke wens om te komen tot 

vernieuwing van de bestaande onderwijshuisvesting. Gedacht wordt daarbij aan een 

campus voor het voortgezet en middelbaar onderwijs in samenwerking met de gemeente 

Appingedam. Er ligt een aantal mogelijkheden voor het realiseren van een campus. 

Daarbij wordt gedacht aan nieuwbouw of aan een combinatie van nieuwbouw en een 

bestaand schoolgebouw dat bouwkundig wordt versterkt. Dat kan op één locatie of op een 

combinatie van twee locaties die een ruimtelijk functionele samenhang vertonen. 

Alternatief voor het campusidee blijft het bouwkundig versterken van de bestaande 

gebouwen. Gevolg is dan wel dat de gebouwen op afstand staan en een campus idee niet 

echt mogelijk is. Om de haalbaarheid en wenselijkheid van een campus in beeld te krijgen, 

wordt de komende tijd een haalbaarheidsonderzoek ingesteld. 

 In Tuikwerd zal sprake zijn van een onderzoek naar een nieuwbouwtraject ten behoeve 

van de Garven en de Vore, onder regie van de Gemeente. Daarbij zijn de financiele 

haalbaarheid en eventuele locatie belangrijke items. De sportaccommodatie in de huidige 

Brede School wordt hierin meegenomen. 

 De Farmsumerborg in Farmsum zal bouwkundig versterkt worden. In principe betekent 

dit een project onder regie van CVW/VIAA, waarbij het voorlopig ontwerp uitgewerkt gaat 

worden in een definitief plan. Bij deze school kan de tijdelijke huisvesting van andere 

scholen worden gesitueerd, waarbij de tijdelijke school daarna gebruikt kan worden door 

de Farmsumerborg. Vandaar dat het voorstel is een semi-permanente, dus tijdelijke school 

te realiseren en in gebruik te houden voor een middellange termijn.  



 Insteek van samenwerkende partijen is een financieel gezonde, toekomstbestendige 

oplossing te creëren voor de Brede School Noord, met optimale onderwijskwaliteiten. 

Het gebouw bestaat uit een sportvoorziening, kinderopvang en buurtruimtes en de andere 

helft uit de scholen. Er is sprake van een grote overmaat aan bruto vloeroppervlak. 

Er is nader onderzoek nodig om te komen tot een haalbare en gedragen oplossing.  

 In Woldendorp wordt basisschool de Woldrakkers in principe versterkt. Vanwege de 

demografische ontwikkeling wordt hier gekozen voor maatwerk, waarbij investeringen 

worden afgewogen tegen een aangepaste exploitatieperiode. Er zal nog worden gezocht 

naar een geschikte locatie voor de tijdelijke huisvesting. Ook hier zal een projectgroep 

onder leiding van de Gemeente het voortouw nemen. 

 

Tijdelijke huisvesting 

Er ligt een programma voor tijdelijke huisvesting vanuit de 12 projecten zoals hierboven 

geschetst. In Delfzijl is er tijdelijke huisvesting nodig in de versterkingstrajecten van De 

Windroos, Het Baken en het Noorderpoort en eventueel voor de Brede School Tuikwerd. 

Afhankelijk van verdere uitwerking is ook voor Brede School Noord tijdelijke huisvesting aan 

de orde. Buiten Delfzijl is er behoefte aan tijdelijke huisvesting ten behoeve van de 

kindvoorzieningen in Spijk en Wagenborgen als er op de huidige locaties gebouwd gaat 

worden. Ook zal voor Hiliglo in Holwierde voorzien moeten worden in tijdelijke huisvesting. 

Voor het MBO zal in de sfeer van tijdelijke huisvesting maatwerk moeten worden geleverd. 

 

 

Planning 

 
Uitgangspunt is dat de gehele (transitie)opgave in vijf jaar wordt uitgevoerd. Dat betekent dat 

alles op 1 januari 2021 is voltooid.  

 

Financiële uitvoerbaarheid 
 

Bij de gemeentelijke visie op de transitie is de financiële uitvoerbaarheid scherp in beeld 

gebracht. Hierbij zijn de volgende aspecten betrokken: huisvestingslasten voor de gemeenten, 

boekwaarden, overcapaciteit, combinatiemogelijkheden sport en kindvoorzieningen, gebruik, 

begroting en het gebruik van de budgetten voor bouwkundig versterken.  

De financiële uitvoerbaarheid wordt door de gemeente nader uitgewerkt en binnenkort 

gepresenteerd en toegelicht. 

 


