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Voorwoord 
In het kader van mijn afstudeertraject voor de opleiding Vastgoed en Makelaardij heb ik bij ABC Nova Assen 
B.V. onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van de beoogde gemeentelijke herindeling op het on-
derwijsvastgoed in de provincie Groningen. Vijf maanden lang heb ik mij bezig gehouden met het opzetten 
van het onderzoek, verzamelen van gegevens en gegevens analyseren. 
 
Afgelopen zomer stelde ik aan E. Zweers (Managing Partner) de vraag of ik, na mijn oriënterende stage bij 
ABC Nova Assen B.V., mocht blijven voor mijn afstudeerstage. Dit was mogelijk en we zijn samen gaan na-
denken over het onderwerp. Al snel wisten we dat het over maatschappelijk vastgoed moest gaan. Ik ging in 
gesprek met J. Veuger en met hem ontstond het idee om de mogelijke gevolgen van de beoogde gemeente-
lijke herindeling op het maatschappelijk vastgoed in de provincie Groningen in kaart te gaan brengen. Na dit 
afgestemd te hebben met E. Zweers, bleek al snel dat dit een te breed onderwerp zou zijn waardoor er be-
sloten is om mijn onderzoek te specificeren richting onderwijsvastgoed. Vol enthousiasme ging ik aan de slag 
en leverde ik mijn Plan van Aanpak in. Na goedkeuring door J. Terlaak Poot (stagebegeleider Hanzehoge-
school), M. Sommer (tweede beoordelaar Hanzehogeschool) en E. Zweers, kon het onderzoeken beginnen. 
Al snel waren de eerste interviews gepland en trok ik de provincie in. Hierdoor kreeg ik een goed beeld van 
de omgeving en het probleem. Ik kwam in alle hoeken van de provincie van Sellingen tot aan Pieterburen en 
het openbaar vervoer liet me hierbij af en toe in de steek! Na tien á vijftien interviews verzamelde ik weinig 
nieuwe inzichten meer en bijna geen enkele gemeente kon mij vertellen hoe zij het onderwijsvastgoed zagen 
na de beoogde gemeentelijke herindeling. Dit leidde tot een stukje kennistekort, wat opgelost moest wor-
den. Ik ben experts en gefuseerde gemeenten gaan interviewen, waardoor ik toch nog de juiste informatie 
heb weten te verzamelen.  
 
Ik kijk terug op een leerzame, maar ook drukke periode waar stagelopen en afstuderen af en toe lastig te 
combineren was. Dit zorgde ervoor dat er in december nog veel gedaan moest worden. Na een maand hard 
werken en concentreren op mijn afstudeeronderzoek, lag er na de kerstvakantie een concept! Dit concept is 
nagekeken door J. Terlaak Poot en E. Zweers. De kritische feedback heb ik verwerkt wat dit rapport naar een 
hoger niveau heeft getild.  
 
Graag wil ik ABC Nova Assen B.V. en voornamelijk E. Zweers bedanken voor de mogelijkheid om mijn afstu-
deeronderzoek hier uit te voeren. Ik heb dit ervaren als een gezellige tijd waarin hard gewerkt is aan dit 
eindresultaat. Ook J. Veuger verdient een bedankje voor zijn bijdrage aan mijn onderzoek. Zijn expertise heb 
ik gebruikt voor kritische feedback en input voor mijn onderzoek. Vanuit mijn opleiding werd ik begeleid door 
J. Terlaak Poot. Haar enthousiasme heeft ervoor gezorgd dat ik vol in mijn onderzoek gevlogen ben en dit 
resultaat heb weten te bereiken. 
 
Voor u ligt het eindresultaat. Ik hoop dat u net zoveel plezier heeft bij het lezen van mijn onderzoek als ik 
heb gehad tijdens mijn afstudeerstage!  
 
 
Anne Bolster 
20 februari 2015, Assen  
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Managementsamenvatting 
De Nederlandse gemeenten zijn onderhevig aan veranderingen zoals de invoering van Participatiewet, de 
Wet Jeugdzorg en de aanpassingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit zorgt ervoor dat ge-
meenten terug moeten naar hun kerntaken of moeten fuseren. Zo ook de 23 gemeenten in de provincie 
Groningen. Daarnaast leiden de dalende bevolkingsaantallen tot leegstand in maatschappelijk vastgoed. In 
het onderwijsvastgoed wordt de leegstand tevens verhoogd door de ontgroening van de bevolking, wat het 
leerlingenaantal sterk laat dalen. In samenwerking met ABC Nova Assen B.V. heeft dit onderzoek, naar de 
mogelijke gevolgen van de beoogde gemeentelijk herindeling op het onderwijsvastgoed, in de provincie 
Groningen plaatsgevonden. Het onderzoeksdoel luidde: Het bepalen van de mogelijke gevolgen van de be-
oogde gemeentelijke herindeling op het onderwijsvastgoed in de provincie Groningen. De centrale vraag die 
hierbij aansluit is: Welke mogelijke gevolgen heeft de beoogde gemeentelijke herindeling, in vijf fusiege-
meenten, op het onderwijsvastgoed van de 23 gemeenten in de provincie Groningen?  Dit onderzoek heeft 
drie verschillende niveaus, namelijk de 23 huidige Groningse gemeenten, de vijf beoogde fusiegemeenten en 
het provinciaal niveau. Op deze manier is er een drievoudige helikopterview waarbij ingezoomd kan worden 
op elk specifiek gebied in de provincie Groningen. Om deze helikopterview te realiseren hebben er 23 
Quickscans bij de 23 Groningse gemeenten en interviews met experts en gefuseerde gemeenten plaatsge-
vonden. Met deze kennis is er gekeken naar de vijf beoogde fusiegemeenten in de provincie Groningen. De 
verzamelde data zijn per beoogde fusiegemeente naast elkaar gelegd en vergeleken waaruit vijf kloofanaly-
ses zijn ontstaan. Deze kloofanalyses zijn op het provinciaal niveau met elkaar vergeleken. Hier is gekeken 
naar de verschillen, overeenkomsten en opvallende aspecten over de gehele provincie.  
 
Uit de interviews met de experts en vertegenwoordigers van fusiegemeenten blijkt het volgende: 

1. De beoogde fusiegemeente moet nieuw beleid opstellen, waardoor opnieuw naar het onderwijs-
vastgoed moet worden gekeken en verschillen overbrugd moeten worden. Krimp en dalende leer-
lingenaantallen spelen hierbij een belangrijke rol.  

2. Schaalvergroting leidt tot meer kennis binnen de organisatie en daarom een professionaliteitslag in 
de organisatie. Dit leidt tot professioneler beheer van de onderwijsvastgoedportefeuille, waardoor 
de onderwijsvastgoedportefeuille geoptimaliseerd kan worden.  

3. Negatieve financiële consequenties op korte termijn, doordat extra financiële middelen nodig zijn 
voor het implementeren van het nieuwe beleid.  

4. Op lange termijn positieve financiële consequenties door investeringen in de onderwijsvastgoedpor-
tefeuille.  

5. Scholenspreiding kan geoptimaliseerd worden, door over de huidige gemeentegrenzen heen te kij-
ken en samen te werken.  

6. Het samenvoegen van portefeuilles leidt tot ver- en nieuwbouw, afstoten van panden en mogelijke 
grenscorrecties. Dit kan de scholenspreiding beïnvloeden.  

 
Daarnaast blijkt dat het onderwijsvastgoed in een aantal dorpen (minimaal 1000-4999 inwoners) en buurt-
schappen(minder dan 1000 inwoners) wordt beïnvloed door de beoogde gemeentelijke herindeling. In deze 
dorpen en buurtschappen kunnen schoolgebouwen worden samengevoegd en eventueel worden afgestoten. 
Er zijn verschillen tussen het platteland, de stedelijke gebieden en de krimp- en groeikernen. Ook zijn er een 
aantal opvallende aspecten zoals de vele samenwerkingen binnen de gemeenten, de vele onderzoeken die er 
lopen en de mogelijkheden tot optimalisatie van de onderwijsvastgoedportefeuille in elke gemeente. Naast 
het bepalen van de scholenspreiding moeten de beoogde fusiegemeenten nieuw onderwijsbeleid opstellen 
Deze gevolgen komen voornamelijk voort uit schaalvergroting en professionalisering van de gemeentelijke 
organisatie.  
 
ABC Nova Assen B.V. kan zich specialiseren in onderwijshuisvesting door het schrijven van Integrale Huisves-
tingsplannen en Meerjaren Onderhoudsplanningen voor gemeenten en schoolbesturen. Er kan verder onder-
zoek worden gedaan naar de kansen in het portefeuillemanagement van onderwijsvastgoed voor schoolbe-
sturen. De gemeentelijke herindeling heeft mogelijk gevolgen op het onderwijsvastgoed. Door het lezen van 
Integrale Huisvestingsplannen, persoonlijke relaties te onderhouden en actief acquisitie te voeren kan de 
gemeentelijke herindeling in de toekomst nieuwe projecten opleveren voor ABC Nova Assen B.V. Aan de 
Groningse gemeenten wordt aanbevolen om rekening te houden met de gemeentelijke herindeling bij het 
opstellen van nieuw onderwijsbeleid. Hierbij is van belang om over de huidige gemeentegrenzen heen te 
kijken, waardoor het mogelijk is om onderwijsvastgoed in kernen en dorpen te optimaliseren en in buurt-
schappen af te stoten.  
 
Dit onderzoek is gedaan vanuit de parameters omvang, bezetting, eigendom, onderhoudsstaat/bouwjaar, 
boekwaarde, de leerlingenvervoersgrens en de analyse tussen vraag en aanbod. Onderwijsvastgoed bevindt 
zich in het spanningsveld tussen gemeentelijke besturen, schoolbesturen en gebruikers. Hierdoor onstaan er 
verschillende belangen, zowel poltiek als maatschappelijk. Om de belangen van alle partijen te waarborgen 
moeten gemeenten met schoolbesturen in gesprek. Deze confrontatie van belangen zal te allen tijde invloed 
uitoefenen op de toekomstige scholenspreiding in de provincie Groningen. Deze belangen zijn moeilijk te 
meten. Daarom zijn ze voor dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.  
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1. INLEIDING 

Gemeenten in Nederland hebben te maken met vele veranderingen. De decentralisatie van de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten en de wet Jeugdzorg, de nieuwe Participatiewet en de bezuinigingen zorgen ervoor 
dat de gemeenten zich moeten focussen op hun kerntaken (Rijksoverheid, 2014). Om de decentralisaties 
goed te kunnen uitvoeren, wil het Kabinet Rutte II dat gemeenten fuseren tot gemeenten met minimaal 
100.000 inwoners (Visitatiecommissie 'Bestuurlijke Toekomst Groningen', 2013). Daarnaast hebben veel 
gemeenten in de provincies Groningen, Limburg en Zeeland te maken met bevolkingskrimp, vergrijzing en 
ontgroening (Sociaal Planbureau Groningen, 2013). De gemeentelijke bezuinigingen, de decentralisaties en 
de bevolkingsontwikkeling zorgen ervoor dat het maatschappelijk vastgoed, waaronder onderwijsvastgoed, 
onderhevig is aan veranderingen. Het aantal vierkante meters leegstand stijgt waardoor de kloof tussen 
vraag en aanbod steeds groter wordt (Jong & Daalhuizen, 2014). De vraag naar onderwijsvastgoed wordt 
zowel beïnvloed door de bevolkingsdaling als door de ontgroening van de bevolking. Hierdoor daalt het leer-
lingenaantal sterk en stijgt de leegstand. De Provinciale Staten van Groningen willen dat de Groningse ge-
meenten gefuseerd zijn vóór 2018 (Provincie Groningen, 2014), maar wat gebeurt er met het onderwijsvast-
goed na een gemeentelijke herindeling? Op 13 januari 2015 publiceerde het Dagblad van het Noorden een 
extra onderwijsbijlage. Hieruit bleek dat 8 procent van de basisscholen in de provincie Groningen minder dan 
50 leerlingen heeft en 20 procent van de basisscholen tussen de 50 en 80 leerlingen heeft. Dit leidt tot het 
sluiten of fuseren van scholen, wat veel teweeg brengt. Ouders zijn bang dat de leefbaarheid in het dorp 
afneemt of dat de samenwerkingsschool1 hun kinderen negatief beïnvloedt met geloofsovertuigingen 
(Meulema, 2015). Het aanbod, de vraag en het beleid met betrekking tot onderwijsvastgoed in de beoogde 
fusiegemeenten moeten worden geanalyseerd. Hierna kan de gemeentelijke onderwijsvastgoedportefeuille 
afgestemd worden op de vraag naar onderwijs en kan vastgoed als middel dienen voor het implementeren 
van gemeentelijk onderwijsbeleid.  
 
Het onderzoek 
Wat precies de mogelijk gevolgen van een gemeentelijke herindeling zijn op de onderwijsvastgoedportefeuil-
le is nog onduidelijk. Dit onderzoek zal inzicht geven in de mogelijke gevolgen van de beoogde gemeentelij-
ke herindeling op de onderwijsvastgoedportefeuille, van de Groningse gemeenten. De doelstelling van dit 
onderzoek luidt: 
 
Het bepalen van de mogelijke gevolgen van de beoogde gemeentelijke herindeling op het onderwijsvastgoed 
in de provincie Groningen.  
 
De centrale vraag die hierbij aansluit is: Welke mogelijke gevolgen heeft de beoogde gemeentelijke herinde-
ling, in vijf fusiegemeenten, op het onderwijsvastgoed van de 23 gemeenten in de provincie Groningen?   
 
De data van dit onderzoek worden op drie verschillende schaalniveaus geanalyseerd; onder de 23 huidige 
Groningse gemeenten, de vijf beoogde fusiegemeenten en op provinciaal niveau. Door tevens op deze drie 
schaalniveaus conclusies te trekken ontstaat er een drievoudige helikopterview waarbij ingezoomd kan wor-
den op elk specifiek gebied in de provincie Groningen.  
 
ABC Nova 
De opdrachtgever van dit onderzoek is ABC Nova Assen B.V (ABC). ABC is een adviesbureau op het gebied 
van ruimtelijke projecten en processen. Zij organiseren optimale woon-, werk- en leefomgevingen. Ze zijn 
betrokken bij het realiseren van optimale gebouwen, van de initiatief- tot realisatiefase. Daarnaast doen ze 
onderzoek naar verschillende vastgoedvraagstukken, waaronder integraal accommodatiebeleid bij gemeen-
ten (ABC Nova, 2015). ABC participeert vaak in onderwijsprojecten en door dit onderzoek kan het bedrijf 
nieuwe feiten verwerken in de acquisitiestrategie voor toekomstige projecten. Daarnaast kan het onderzoek 
nieuwe acquisities opleveren doordat ABC kan inspelen op de beoogde gemeentelijke herindeling.  
 
Leeswijzer  
Om een goed beeld te krijgen van de problematiek wordt in hoofdstuk 2 de context van het onderzoek be-
schreven. Hierbij komen landelijke trends, gemeentelijke ontwikkelingen, gemeentelijk vastgoed en de pro-
vincie Groningen en haar gemeenten aan bod. Vanuit deze context wordt het onderzoek afgebakend in 
hoofdstuk 3. Dit gebeurt aan de hand van de probleemomschrijving waarin de doelstelling, de centrale vraag 
en de deel- en onderzoeksvragen afgestemd worden. In hoofdstuk 4 komt de onderzoeksmethode aan bod 
waarin het meetinstrument, de dataverzameling en data-analyse beschreven worden. Nadat het duidelijk is 
hoe de data verzameld en geanalyseerd zijn, worden in hoofdstuk 5 de resultaten van het onderzoek be-
schreven. Deze resultaten leiden tot conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 6. Tot slot wordt het gehele 
onderzoek bekritiseerd in de discussie in hoofdstuk 7.  

1 Samenwerkingsschool(SWS): één school met twee verschillende geloofsovertuigingen. Vaak ontstaan vanuit een fusie van twee scholen.  
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2. GEMEENTELIJK VASTGOED EN DE PROVINCIE GRONINGEN 

De Nederlandse samenleving is onderhevig aan trends en ontwikkelingen die invloed hebben op gemeenten 
en hun vastgoed. In dit hoofdstuk komen twee landelijke trends en drie gemeentelijke ontwikkelingen aan 
bod.  

2.1. Landelijke trends 
De Reisgids Maatschappelijke Voorzieningen heeft een aantal trends met betrekking tot maatschappelijke 
voorzieningen op een rij gezet (Reisgids Maatschappelijke Voorzieningen, 2013). Hierbij gaat het om de 
individuele mens en de demografische ontwikkelingen.  

2.1.1. Ontwikkeling van de individuele mens 
De mens wordt vanaf alle kanten beïnvloed. Technologische ontwikkelingen razen voort en het opleidingsni-
veau in Nederland is in de 20e eeuw sterk gestegen. Hierdoor hebben mensen betere banen en meer geld te 
besteden. De Reisgids en het CBS (Figuur 1) geven aan dat de mens slimmer is geworden (Bierings, 2013). 
De mate van individualisme is gestegen, mensen bepalen zelf wat ze doen en wie ze zijn. Ze zijn steeds 
meer in staat hun eigen leven te regisseren. Dit zorgt ervoor dat jonge mensen zichzelf steeds beter kunnen 
redden. Ook staan mensen vaker met elkaar in verbinding door internet (bijv. Social Media en Skype). Hier-
door vervagen grenzen van landen, maar ook van provincies en gemeenten (Reisgids Maatschappelijke 
Voorzieningen, 2013).  

 
Figuur 1. Stijging opleidingsniveau Nederlandse bevolking 2003-2012 

Doordat de Nederlandse samenleving verandert, veranderen ook de eisen en wensen van de mensen ten 
behoeve van diensten. Nederlanders zijn vaak druk en willen gemakkelijk diensten kunnen afnemen op de 
plek en het tijdstip dat het hun uitkomt. Dit heeft invloed op het maatschappelijke vastgoed. Multifunctionele 
accommodaties (MFA’s) worden populairder en sommige maatschappelijke diensten zoals zorg, gemeentelij-
ke diensten en scholen zijn ’s avonds of in de weekenden open. Het is belangrijk om na te denken over wel-
ke dienst men op welke plek uitvoert, waarom juist daar en voor wie het is bedoeld. De gemeente Molen-
waard heeft hun diensten zelfs verplaatst naar de bewoners thuis, wat consequenties heeft voor het vast-
goed (Odijk, 2013). 

2.1.2. Demografische ontwikkelingen 
Het is duidelijk dat Nederland te maken heeft met demografische veranderingen, zoals bevolkingsdaling, 
vergrijzing en ontgroening. Ongeveer één op de tien gemeenten is sinds 1997 met meer dan 2,5 procent 
gekrompen (Jong & Daalhuizen, 2014). De sterkste krimp vindt plaats in Limburg, Noord-Groningen en Zuid-
Limburg. De groei vindt vooral plaats in stedelijke gebieden zoals Amsterdam, Almere en Utrecht. Tot 2040 
zullen krimpgemeenten verder krimpen en groeigemeenten verder groeien (Jong & Daalhuizen, 2014). Dit en 
de krimp/groei per Nederlandse gemeente is te zien in bijlage 1. Deze veranderingen hebben tevens invloed 
op de te verwachten leerlingenaantallen van het primair en voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs 
zal de komende jaren nog een lichte groei doormaken, maar net als bij het primair onderwijs zullen ook hier 
de leerlingenaantallen teruglopen (Ministerie van OCW, 2013).  
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2.2. Gemeentelijke ontwikkelingen 
De gemeentelijke organisaties zijn onderhevig aan vele veranderingen, zoals decentralisaties en bezuinigin-
gen die daarbij komen kijken (Figuur 2). Daarnaast komen er gemeentelijke herindelingen aan. Om op de 
hoogte te zijn van alle veranderingen binnen de gemeentelijke organisatie is deze paragraaf geschreven. 

    
Figuur 2. Bezuinigingen op gemeentelijke organisaties in Nederland 

2.2.1. Decentralisatie 
Het kabinet Rutte II decentraliseert en delegeert verschillende overheidsdiensten naar de gemeenten. Hierbij 
gaat het om: de nieuwe Participatiewet, decentralisatie van delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en decentralisatie van de Jeugdzorg. 
Het gevolg is dat gemeenten steeds meer taken neerleggen bij de burgers (Visitatiecommissie 'Bestuurlijke 
Toekomst Groningen', 2013) of instellingen, zoals het buitenonderhoud van onderwijsgebouwen (Reisgids 
Maatschappelijke Voorzieningen, 2013). Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor: 

• De re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking, Participatiewet (Rijksoverheid, 2014) 
• Zorg aan burgers, zoals begeleiding en persoonlijk verzorging aan huis, hulp bij aan- of uitkleden en 

wassen, WMO (Zorghulp Atlas, 2013). 
• Jeugdzorg (Rijksoverheid, 2014) 

Door deze decentralisaties worden gemeenten gedwongen om hun vastgoed op een andere wijze te gebrui-
ken of in te vullen.  

2.2.2. Gemeentelijke herindelingen 
Volgens het Kabinet Rutte II moeten gemeenten voldoende capaciteit hebben om de decentralisaties uit te 
voeren. Om de capaciteit van gemeenten te vergroten pleit Kabinet Rutte II voor schaalvergroting van ge-
meenten tot een omvang van ten minste 100.000 inwoners. In dunbevolkte gebieden mag dit aantal lager 
liggen (Visitatiecommissie 'Bestuurlijke Toekomst Groningen', 2013).  
 
Uit deze paragraaf blijkt dat de Nederlandse samenleving onderhevig is aan ingrijpende trends en ontwikke-
lingen. Deze trends en ontwikkelingen zorgen voor een veranderende vraag op het gebied van maatschappe-
lijke diensten. Om te voldoen aan deze vraag moeten gemeenten de maatschappelijke vastgoedportefeuille 
aanpassen.  

2.3. Gemeenten en hun vastgoed 
Gemeentelijk vastgoed is er in veel vormen en maten, waaronder maatschappelijk en onderwijsvastgoed. In 
dit hoofdstuk wordt het onderscheid gemaakt tussen gemeentelijk, maatschappelijk en onderwijsvastgoed. 
Door deze trechter (van gemeentelijk naar onderwijsvastgoed) wordt het spanningsveld tussen de drie ver-
schillende vastgoedportefeuilles inzichtelijk gemaakt en kan het onderzoek worden afgebakend.  

2.3.1. Gemeentelijk vastgoed 
De gemeenten hebben de wettelijke taak om maatschappelijke voorzieningen te realiseren. Om dit te berei-
ken bezitten gemeenten vastgoed. Gemiddeld bezitten de Nederlandse gemeenten 2,5 m² vastgoed per 
inwoner (Konings, 2014). Circa 15% van de jaarlijkse gemeentelijke begroting gaat op aan vastgoed gerela-
teerde zaken. Het in eigendom hebben, huren of ontwikkelen van vastgoed heeft verschillende doeleinden, 
namelijk (Zwaal, 2013): 

• Huisvesting voor gemeentelijke werknemers of publieke dienstverlening; 
• Huisvesting van culturele, sportieve, sociale en andere maatschappelijke functies; 
• Gebiedsontwikkeling voor woningen, winkels en kantoren; 
• Behoud van monumenten/lokaal erfgoed; 
• Verhogen bereikbaarheid of belevingswaarde van de gemeente, bijvoorbeeld parkeergarages; 
• Veiligheid, waaronder bijvoorbeeld brandweerkazernes; 
• Bevorderen van initiatieven vanuit de samenleving; 
• Onderwijs.  
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Het IPD zorgt elk jaar voor de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed. In 2013 bleek dat 34% van het gemeen-
telijk vastgoed bestemd is voor primair en voortgezet onderwijs, 13% voor sport en recreatie en 10% voor 
kunst en cultuur (Konings, 2014). De conclusie is dat onderwijsvastgoed het grootste aandeel vormt in de 
gemeentelijke vastgoedportefeuille (Figuur 3).  
 

 
Figuur 3. Samenstelling gemeentelijk vastgoed 2013 

2.3.2. Maatschappelijk vastgoed 
Maatschappelijk vastgoed is een onderdeel van het gemeentelijke vastgoed en iedereen definieert het op zijn 
eigen manier. In dit onderzoek is er voor de definitie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
gekozen, omdat dit een landelijke organisatie is waardoor de definitie een breed draagvlak kent. Daarnaast 
staan, net als bij dit onderzoek, de gemeenten centraal in deze organisatie. De definitie van de VNG luidt als 
volgt: “Huisvesting voor alle dienstverlening die geheel of grotendeels publiek wordt gefinancierd. Het gaat 
om vastgoed voor scholen, kinderopvang, cultuur, sport, zorg, welzijn en overige maatschappelijke dienst-
verlening.” (VNG, 2011) 
 
Maar wat is maatschappelijk vastgoed precies en wat speelt er? Maatschappelijk vastgoed zorgt voor huis-
vesting van maatschappelijke voorzieningen, zodat er leefbare gemeenten ontstaan. Het bevindt zich in een 
spanningsveld tussen gemeentebestuur, de gebruikers en de financiën. Het maatschappelijke belang en de 
gemeentelijke financiën worden continu tegen elkaar afgewogen. Maatschappelijk vastgoed is afhankelijk 
van de overheid door subsidieverlening en door de gemeentelijke afweging van het aanhouden van de voor-
ziening (Schreurs, 2011). De bezuinigingen en de in paragraaf 2.2 genoemde gemeentelijke ontwikkelingen 
hebben invloed op het maatschappelijke vastgoed. Dit zorgt ervoor dat het voorzieningenniveau onder druk 
komt te staan (COELO, Rijksuniversiteit Groningen, 2013). In Tabel 1 is de omvang van het maatschappelijk 
vastgoed per sector weergegeven (Reisgids Maatschappelijke Voorzieningen, 2013). Tot 2030 komt er circa 
20 miljoen vierkante meter maatschappelijk vastgoed vrij. Dit is zeker zo groot als de leegstand van de kan-
toren- en winkelmarkt samen (Buitelaar, 2013). 
 
Tabel 1. Omvang maatschappelijk vastgoed 2010/2030 

 
 

 

 
 
 

 
Landelijke maatschappelijk trends, zoals in paragraaf 2.1 beschreven, zorgen voor leegstand en veranderin-
gen in het maatschappelijk vastgoed. Jongeren onder de twintig willen winkels, horeca en scholen en oude-
ren willen hulp in de huishoudens, kappers aan huis en doctoren en verpleegkundigen. Gemeenten zullen 
hierop in moeten spelen en hun maatschappelijke voorzieningen moeten aanpassen (Jong & Daalhuizen, 
2014). Wat er gebeurt met het maatschappelijke vastgoed als gemeenten heringedeeld worden, is nog niet 
bekend. Wel komen er raadshuizen leeg te staan en hierdoor zal de leegstand in de sector alleen maar meer 
toenemen (Kennisbank Herbestemming, 2012).  

Omvang maatschappelijk vastgoed Miljoen m2  
2010  in 2030 

Onderwijs en kinderopvang 34 25 
Zorg 30 22 
Cultuur, sport en ontspanning 9 8 
Overig 7 5 
Totaal 80 60 
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2.3.3. Onderwijsvastgoed 
Onderwijsvastgoed is een specifieke sector in het gehele maatschappelijk vastgoed. Uit de analyse van de 
Reisgids Maatschappelijk Voorziening blijkt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor primair, voortgezet en 
speciaal onderwijs (Reisgids Maatschappelijke Voorzieningen, 2013). Dit heeft geleid tot de volgende defini-
tie: al het gemeentelijke vastgoed waar onderwijs wordt gegeven met betrekking tot primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. 
 
Ook op het gebied van onderwijsvastgoed komen er veel veranderingen aan. Vanaf 1 januari 2015 is het 
buitenonderhoud van primaire onderwijsgebouwen van de gemeentelijke organisatie overgeheveld naar de 
schoolbesturen. Sindsdien zijn ze zelf verantwoordelijk voor het buitenonderhoud. Jaarlijks wordt een bedrag 
van ongeveer 256 miljoen aan onderhoudsgelden overgedragen van de gemeentelijke portefeuille naar de 
schoolbesturen. Deze overheveling moet zorgen dat de kwaliteit van de schoolgebouwen stijgt, dat de 
schoolbesturen gemakkelijker kunnen investeren in buitenonderhoud en eigen keuzes kunnen maken 
(Arbeek & Groenen, 2012). Daarnaast daalt het aantal leerlingen in meer dan 100 Nederlandse gemeenten 
met ruim een kwart. De sterkste daling vindt plaats in de provincies Drenthe, Zeeland, Groningen en Lim-
burg. Dit betekent dat het aantal leegstaande lokalen stijgt, scholen moeten fuseren en de afstand tussen 
school en woning steeds groter wordt (Jong & Daalhuizen, 2014). Toch groeit het aantal vierkante meters 
onderwijsvastgoed nog. In elke provincie zijn er meer vierkante meters bij gekomen in 2011/2012 (Figuur 
4). Opvallend is dat in de provincies met de sterkste leerlingendaling het minst aantal vierkante meters ge-
sloopt wordt en het meeste vierkante meters in gebruik genomen wordt. Terwijl dit juist de provincies zijn 
waar het leerlingenaantal het sterkst krimpt. Het kan zijn dat de schoolpanden herbestemd worden waardoor 
sloop uit blijft (Pellenbarg & Brugman, 2013).  
 

 
Figuur 4. Verhouding vierkante meters sloop en nieuwbouw per provincie 2011 + 2012 

Ook in de toekomst neemt het aantal vierkante meters onderwijsvastgoed toe. In Figuur 5 is te zien dat alle 
provincies het aantal vierkante meters uitbreiden (Pellenbarg & Brugman, 2013). 

 
Figuur 5. Netto uitbreiding en aantal vierkante meters per leerling per provincie 
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Deze uitbreiding kan een gevolg zijn van het toenemen van MFA’s, zoals ook al werd vastgesteld in subpara-
graaf 2.1.1. Van alle in gebruik genomen scholen (tussen 2011-2012) heeft 40% meer dan één extra functie 
in het gebouw, wat doelt op MFA’s. In Figuur 6 is te zien dat het aandeel panden groter dan 1000 m² toe-
neemt (Pellenbarg & Brugman, 2013), doordat jongeren langer naar school gaan, de instroom in het hoger 
onderwijs steeg en een aantal krimpgebieden relatief weinig vierkante meters per leerling beschikbaar had. 
Het aantal kleine schoolgebouwen in de krimpgebieden is hoger dan in de niet krimpgebieden, maar ook de 
toename van kleine schoolgebouwen is in krimpgebieden hoger (Figuur 6). Pellenbarg en Brugman vragen 
zich af of er voldoende rekening wordt gehouden met de toekomstige sluitingen van kleine scholen. 
 

 
Figuur 6. Verdeling grootte onderwijsvastgoed krimp- en niet krimpgebieden 

Als er specifiek naar de provincie Groningen gekeken wordt, kan er vastgesteld worden dat het aantal in 
gebruik genomen vierkante meters tussen 2011 en 2012 hoger is dan de gesloopte vierkante meters. Per 
leerling is er gemiddeld 11 m² beschikbaar en dit zal de komende tijd toenemen met 3%. Daarnaast zijn er 
veel kleine scholen en stijgt het aantal kleine scholen nog (Pellenbarg & Brugman, 2013).  
 
Geconcludeerd kan worden dat het onderwijs de meeste vierkante meters inneemt van het totale maat-
schappelijk vastgoed en dat de leegstand hier ook het hoogst is. Overheidsbezuinigingen en maatschappelij-
ke trends zorgen ervoor dat deze leegstand toeneemt. Deze redenen zorgen ervoor dat de focus van het 
onderzoek afgebakend is tot onderwijsvastgoed. 

2.4. De provincie Groningen & haar gemeenten 
In dit hoofdstuk komt de provincie Groningen aan bod, waarna er ingezoomd wordt op de 23 gemeenten. 
Hierdoor wordt het duidelijk wat er in de provincie en haar gemeenten speelt.  

2.4.1. Provincie Groningen 
Om alle belangrijke factoren van de provincie Groningen in beeld te krijgen is er een omgevingsanalyse van 
de provincie gemaakt. Dit is gedaan door middel van een “DESTEP analyse”. Voor elke factor van de DESTEP 
analyse is onderzoek verricht en daarbij is geconcludeerd dat de T (techniek) geen relevante onderwerpen 
voor dit onderzoek opleverde. Bij de factoren demografisch, economisch, sociaal, ecologische en politiek 
kwamen relevante onderwerpen naar voren. Deze zijn verwerkt in deze subparagraaf.  
 
Demografisch 
In 2014 telt de provincie Groningen circa 582.720 inwoners. De prognose is dat tussen 2025-2040 de Gro-
ningse bevolking met ongeveer 19.000 personen afneemt en uitkomt op 563.720 inwoners (bijlage 2). De 
landelijke demografische ontwikkelingen beschreven al dat Noordoost-Groningen één van de drie krimpre-
gio’s in Nederland is. De sterkste krimp zit bij de gemeenten Eemsmond, Delfzijl, Slochteren en Menterwol-
de. De gemeente Groningen, Haren, Appingedam en Bedum zijn richting 2040 groeigemeenten (Figuur 7) 
(PBL, 2012). 
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Figuur 7. Bevolkingsontwikkeling per gemeente (2014/2025/2040) |Rood= sterke groei (>10%), donker bruin= groei (2,5 
tot 10%), licht bruin= redelijk stabiel (-2,5 tot 2,5%), lichtblauw = krimp (-2,5 tot -10%), donkerblauw = sterke krimp (>-
10%)|  
 
Uit bevolkingsprognoses naar leeftijd per gemeente blijkt dat de 75-plussers in 2040 ruimschoots de grootste 
groep zijn in alle Groningse gemeenten (bijlage 2). De gemeente Groningen heeft daarentegen nog een 
stijging in de categorieën van 0 t/m 23 jaar en in de gemeente Appingedam blijft deze groep stabiel. De 
gemeenten met de sterkste ontgroening zijn: Delfzijl, Loppersum en de Marne (Sociaal Planbureau 
Groningen, 2013).  
 
Economisch 
Inclusief de gaswinning bedroeg de economische groei in 2013 8 procent. Wanneer gekeken wordt naar de 
economische groei exclusief de winning van het aardgas, is er een krimp van 1,2 procent. Deze krimp is 
gelijk aan de overige provincies in Nederland (CBS, 2014). De totale beroepsbevolking van de provincie Gro-
ningen2 bestaat uit 261.000 mensen, waarvan 10,5 procent werkloos is. Dit is hoger dan het landelijke ge-
middelde van 8,5 procent. Het gemiddelde besteedbaar inkomen van de huishoudens in de provincie Gronin-
gen is € 30.500. Dit ligt onder het landelijke gemiddelde van € 33.200 (CBS, 2014). De vijf Groningse ge-
meenten: Pekela, Stadskanaal, Hoogezand-Sappemeer, Oldambt en Groningen stad staan in de top 10 van 
de gemeenten met de laagste besteedbare inkomens per huishouden. In de Groningse gemeenten is, op de 
gemeente Marum en Haren na, het aandeel huishoudens met een hoge welvaart lager dan het landelijke 
gemiddelde van 16,6 procent (Bijlage 3) (CBS, 2014). 
 
Sociaal 
De sociale cohesie3 is berekend door het gemiddelde te berekenen uit de gegeven cijfers op de schaal één 
tot tien, door de leden van het Groninger Panel4. Hier is een verschil tussen de stad met 6,5 en platteland 
met een 6,9. De leden van het Groninger Panel uit de dorpen hebben meer voor elkaar over dan in de stad, 
wat betekent dat de sociale cohesie hier groter is (Sociaal Planbureau Groningen, 2013). Gemiddeld geven 
de panelleden een 7,7 als het aankomt op leefbaarheid van hun dorp of buurt. De supermarkt is de meeste 
gebruikte voorziening. Veel voorzieningen in de buurt worden niet gebruikt. Meer dan de helft van het Gro-
ninger Panel maakt geen gebruik van sportverenigingen, dorpshuis, wijkcentrum, bibliotheek of speelmoge-
lijkheden (Figuur 8) (Sociaal Planbureau Groningen, 2013). De kwaliteit van de voorzieningen scoort gemid-
deld tussen de 7 en de 8,5. Uitgebreid overzicht is te vinden in bijlage 4. Panelleden uit de stad zijn positie-
ver over de voorzieningen als het gaat om supermarkt, banken en speelplekken dan de panelleden van het 
platteland (Sociaal Planbureau Groningen, 2013).  

2 Beroepsbevolking: personen tussen de 14-64 jaar die ten minste 12 uur per week werken, werk voor minimaal 12 uur aanvaard hebben of 
personen die verklaren ten minste 12 uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten 
minste 12 uur per week te vinden. 
3 Sociale cohesie: de mate waarin mensen in hun gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke ver-
banden in hun persoonlijk leven, als lid van de maatschappij en als burger in de samenleving 
4 Het Groninger Panel bestaat uit een groep inwoners van de Provincie Groningen die hun mening geeft over zaken die in de provincie 
Groningen spelen (Sociaal Planbureau Groningen, 2015). 
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Figuur 8. Voorzieningen gebruik Groninger Panel 

Ecologie 
Groningen staat bekend om de gaswinning en de aardbevingen als gevolg hiervan. Het hart van de aardbe-
vingen bevindt zich bij de gemeente Loppersum. Dit aardbevingsgebied loopt door tot de gemeente Delfzijl, 
Eemshaven, Slochteren, Winsum en stopt aan de rand van de stad Groningen (bijlage 5). De aardbevingen 
zijn een belangrijk aspect van de provincie. Inwoners maken zich zorgen en voelen zich niet gehoord. De 
toekomst zal moeten uitwijzen wat er met de gaswinning gaat gebeuren en welke verdere invloed dit heeft 
op het gebied. Wegens de hoge urgentie is het van belang om op de hoogte te zijn van deze factor 
(Provincie Groningen, 2013). 
 
Politiek 
De gemeentelijke herindeling heeft politieke consequenties en zal politiek worden bepaald. De fracties van 
Vrij Mandaat, PVV, SP en Partij voor de Dieren hebben een motie ingediend bij de Provinciale Staten. Zij 
vonden dat alle gemeenten de tijd moesten krijgen om andere mogelijkheden van herindeling te onder-
zoeken en de bevolking hierover te raadplegen (Vrij Mandaat, 2014). Deze motie is aangenomen en uitge-
voerd. Verschillende gemeenten zijn aan de slag gegaan om mogelijkheden te onderzoeken.  

2.4.2. Gemeenten in de provincie Groningen 
De provincie Groningen bestaat op dit moment uit 23 gemeenten. Om een goed beeld te schetsen van de 
huidige gemeenten, zijn van elke gemeente de belangrijkste gegevens voor dit onderzoek onderzocht en 
weergegeven in bijlage 6. Hierbij gaat het om het aantal inwoners, het aantal huishoudens, het migratiesal-
do (Sociaal Planbureau Groningen, 2014) en het meest voorkomende opleidingsniveau (Broer & Kuiper, 
2011). Deze gegevens sluiten aan op de demografische gegevens van de provincie, maar geven ook een 
specifiek beeld van elke gemeente. De opvallendste cijfers zijn dikgedrukt. De grootste gemeente is de ge-
meente Groningen en de kleinste gemeente is de gemeente Ten Boer.  

2.4.3. De beoogde gemeentelijke herindeling 
De visitatiecommissie ‘Bestuurlijke Toekomst Groningen’ heeft in 2013 onderzoek gedaan naar beoogde 
fusiegemeenten binnen de provincie Groningen. Zij hebben gesprekken gevoerd met alle gemeenten waaruit 
het volgende voorstel is voortgekomen (Figuur 9): 

1. Hogeland: de Marne, Winsum, Bedum, een deel van Eemsmond(exclusief het industrie- en haven-
gebied) en een deel van Zuidhorn(grenscorrectie noordelijk deel);  

2. Westerkwartier, Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn(exclusief grenscorrectie noordelijke deel).  
3. Stad Groningen: Groningen, Ten Boer, Haren en een deel van Slochteren(grenscorrectie voor Meer-

stad); 
4. Eemsdelta/Groninger Havens: haven- en industriegebied Eemsmond, Delfzijl, Appingedam, Lopper-

sum, deel van Slochteren(grenscorrectie door vorige herindeling) en een deel van Ol-
dambt(grenscorrectie door vorige herindeling); 

5. De Compagnie: Hoogezand-Sappemeer, Slochteren(exclusief grenscorrectie Meerstad en vorige her-
indeling), Menterwolde, Veendam en Pekela; 

6. Oost-Groningen: Oldambt(exclusief grenscorrectie naar Eemsdelta), Stadskanaal, Vlagtwedde en 
Bellingwedde.  
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Figuur 9. Verdeling gemeenten Groningen volgens Grenzeloos Gunnen I 

Na dit voorstel in het rapport “Grenzeloos Gunnen I’ is door de gemeenten in Oost-Groningen (Bellingwedde, 
Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde) 
om andere opties gevraagd bij de Visitatiecommissie. Dit leverde het rapport ‘Grenzeloos Gunnen II’ en twee 
nieuwe mogelijkheden op. (Visitatiecommissie 'Bestuurlijke Toekomst Groningen', 2014). Het gaat om een 
horizontale en verticale variant, wat zich herleidt tot de horizontale of verticale gemeentegrens zoals te zien 
in Figuur 10. In Tabel 2 is de verdeling per gemeente beschreven.  

 
Figuur 10. De drie varianten voor Oost-Groningen volgens Grenzeloos Gunnen II 

Tabel 2. Mogelijkheden gemeentelijke herindeling Oost-Groningen in Grenzeloos Gunnen II 

 
Ook na dit tweede rapport is er geen akkoord bereikt over de gemeentelijke herindeling (Provincie 
Groningen, 2014). De indeling staat nog steeds ter discussie en de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde 
pleiten voor een eigen gemeente, Westerwolde. Hiervoor hadden ze een eigen Ahri-procedure gestart, maar 
doordat de provincie begin september 2014 van start is gegaan met een eigen Ahri-procedure is deze per 
direct gestaakt5. Met behulp van de Ahri-procedure wil de provincie het draagvlak voor de herindeling bij 
deze gemeenten peilen. Deze procedure zal ongeveer tot november 2015 duren (Provincie Groningen, 
2014).  
 
  

5 Ahri-procedure: volgt uit de wet van algemene regels herindeling, een procedure om gezamenlijk tot een herindelingsontwerp te komen 
(VNG, 2012). 

 

Horizontale variant Verticale variant 
A7 gemeente Zuidoost-Groningen N33 gemeente Oost-Groningen 
Slochteren Veendam Slochteren Oldambt 
Hoogezand-Sappemeer Pekela Hoogezand-Sappemeer Pekela 
Menterwolde Stadskanaal Menterwolde Stadskanaal 
Oldambt Bellingwedde Veendam Bellingwedde 
 Vlagtwedde  Vlagtwedde 
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Naast de discussie in Oost-Groningen spelen er nog meer belangrijke ontwikkelingen en samenwerkingen 
(Visitatiecommissie 'Bestuurlijke Toekomst Groningen', 2014). Deze zijn weergeven in Tabel 3.  
 
Tabel 3. Ontwikkelingen en samenwerkingen in de provincie Groningen 
Westerkwartier • Werken aan een samenvoeging en hebben al een Regionaal Huisvestingsplan 

Onderwijs opgesteld 
Stad Groningen • Er is al één ambtelijke organisatie bij de gemeente Groningen en Ten Boer.  

• De gemeente Haren heeft onderzoek gedaan waaruit blijkt dat de inwoners liever 
fuseren met de gemeente Tynaarlo. Het college stemt hiermee in (Gemeente 
Haren, 2014). Deze twee gemeenten liggen in verschillende provincies (Gronin-
gen en Drenthe) en hierdoor moet het Kabinet hierover een beslissing nemen 
(Nehmelman, 2014).  

• Ten Boer wil eerst haar financiële problemen oplossen voordat zij een besluit 
nemen.  

• De gemeente Groningen heeft hierin een afwachtende rol op zich genomen. 
Noordoost Groningen 
(Hogeland/Eemsdelta) 

• Afwijkend van het advies van de Visitatiecommissie werken de gemeenten van 
Noordoost-Groningen (Bedum, Winsum, De Marne, Eemsmond, Appingedam, 
Delfzijl en Loppersum) aan een onderzoek naar de gevolgen van een eventuele 
herindeling in 2018. 

De Compagnie • Er is al één ambtelijke organisatie voor de gemeente Veendam en Pekela. 
• Gemeente Oldambt is ontstaan uit een gemeentelijke fusie tussen Reiderland, 

Scheemda en Winschoten. 
Oost-Groningen • Gestaakte Ahri-procedure Bellingwedde/ Vlagtwedde (zoals vermeld in deze 

paragraaf) 
 
In november 2017 zijn de gemeentelijke herindelingverkiezingen gepland. De provincie Groningen blijft be-
nadrukken dat er snel een oplossing moet komen en wil dat dit uiterlijk gebeurt voor 1 januari 2018 
(Provincie Groningen, 2014). Dit zorgt ervoor dat de herindeling de komende jaren onderhevig kan blijven 
aan veranderingen.  
 
Gezien de onderzoeksresultaten van de Visitatiecommissie ‘Bestuurlijk Toekomst Groningen’, de huidige 
samenwerkingen tussen de gemeenten en ontwikkelingen zijn de onderstaande vijf beoogde fusiegemeenten 
het uitgangspunt van dit onderzoek:  

1. Noordoost-Groningen (Bedum, Winsum, De Marne, Delfzijl, Loppersum, Eemsmond en Appin-
gedam) 

2. Westerkwartier (Zuidhorn, Leek, Marum en Grootegast)  
3. Stad Groningen (Groningen, Haren en Ten Boer) 
4. De Compagnie (Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Menterwolde, Veendam en Pekela) 
5. Oost-Groningen (Oldambt, Stadskanaal, Vlagtwedde en Bellingwedde) 

 
Er is gekozen om de onderhandelingen in de beoogde fusiegemeente Stad Groningen niet mee te nemen in 
het onderzoek, omdat de discussie met betrekking tot de gemeente Haren nog ter discussie staat en de 
provinciegrenzen van Groningen en Drenthe verleggen een grote stap is. De beoogde fusiegemeente Noord-
oost-Groningen is wel meegenomen, omdat dit onderzoek vanuit de intentie van die gemeenten komt en 
draagvlak heeft binnen alle vier gemeenten.  
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3. ONDERZOEKSONTWERP 

Na de oriëntatie op het onderwerp kan het onderzoeksontwerp bepaald worden. Dit wordt gedaan aan de 
hand van de doelstelling, centrale vraag, deel- en onderzoeksvragen. In dit hoofdstuk zullen deze punten 
worden vastgesteld en verantwoord.  

3.1. Doelstelling 
Eerst zal het doel van ABC worden weergegeven. Dit is het praktijkdoel en het uitgangspunt voor het onder-
zoekdoel.  

3.1.1. Praktijkdoel 
Het doel van ABC luidt: 
 
Het ontwikkelen van nieuwe adviesstrategieën voor toekomstige projecten op het gebied van onderwijs-
vastgoed in Nederland. 
 
Met de bevindingen uit dit onderzoek kan ABC. in de toekomst inspelen op de gemeentelijke herindeling in 
de provincie Groningen. De resultaten geven ABC handvaten voor nieuwe strategieën voor toekomstige 
projecten met betrekking tot onderwijsvastgoed. Door dit onderzoek weet ABC ook bij welke gemeenten en 
onderwijsaccommodaties kansen liggen, zodat dit in de toekomst projecten kan opleveren. 

3.1.2. Onderzoeksdoel 
Het onderzoeksdoel luidt:  
 
Het bepalen van de mogelijke gevolgen van de beoogde gemeentelijke herindeling op het onderwijsvast-
goed in de provincie Groningen.  
 
Op deze manier levert het onderzoek een bijdrage aan het doel van ABC. Er is gekozen voor dit onderzoeks-
doel omdat het ervoor zorgt dat het onderzoek inzicht geeft over hoe onderwijsvastgoed in de provincie 
Groningen toekomstbestendig gemaakt kan worden na de beoogde gemeentelijke herindeling van 2018. 
Deze informatie kan leiden tot kansen voor het bedrijf. 

3.2. Centrale vraag 
Uit het onderzoeksdoel ontstaat de volgende centrale vraag: 
 
Welke mogelijke gevolgen heeft de beoogde gemeentelijke herindeling, in vijf fusiegemeenten, op het 
onderwijsvastgoed van de 23 gemeenten in de provincie Groningen?   
 
Op deze manier dekt de centrale vraag alle 23 Groningse gemeenten, de gemeentelijke herindeling en heeft 
het betrekking op het onderwijsvastgoed. De centrale vraag is een voorspellende vraag, omdat het antwoord 
op de vraag uitspraken doet over de toekomstige situatie van het onderwijsvastgoed in de provincie Gronin-
gen. Met de eindconclusies worden suggesties gegeven over hoe de onderwijsvastgoedportefeuille van de 
gemeenten geoptimaliseerd kan worden na de beoogde gemeentelijke herindeling in 2018.  

3.3. Deelvragen en onderzoeksvragen 
De onderstaande drie deelvragen leiden tot het antwoord op de centrale vraag van dit onderzoek. Alle drie 
deelvragen staan in relatie tot elkaar, waardoor de samenhang tussen de deelvragen wordt gewaarborgd. 
ABC heeft goede resultaten verkregen met het onderzoek voor de Accommodatienota (ABC Nova, 2012) in 
de gemeente Oldambt en de Accommodatie inventarisatie (ABC Nova, 2011) voor de gemeente Emmen. 
Deze onderzoeken zijn gebruikt voor het definiëren van de deel- en onderzoeksvragen voor dit onderzoek. 
Op basis hiervan zijn de drie deelvragen met daarbij horende onderzoeksvragen, zoals hieronder weergege-
ven, opgesteld.  
 
Deelvraag 1: In welke mate zijn aanbod, vraag en beleid met betrekking tot het onderwijsvastgoed op elkaar 
afgestemd in de 23 Groningse gemeenten?  
Deze deelvraag is een evaluerende vraag die kwalitatief van aard is, omdat aanbod, vraag en beleid met 
betrekking tot het huidige onderwijsvastgoed in de provincie geëvalueerd en geanalyseerd worden. De drie 
onderstaande onderzoeksvragen geven een totaalbeeld van het huidige onderwijsvastgoed in de provincie 
Groningen en leiden tot het antwoord op deelvraag 1. Dit antwoord vormt de basis van dit onderzoek en zal 
gebruikt worden voor de analyses bij deelvraag 2.  

1. Welk onderwijsvastgoed bezitten de 23 Groningse gemeenten?(Aanbod) 
2. Welke vraag naar onderwijsvastgoed is er in 2025 binnen de 23 Groningse gemeenten? (Vraag) 
3. Welk beleid op het gebied van onderwijsvastgoed hebben de 23 Groningse gemeenten? (Beleid)  
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Deelvraag 2: Welke mogelijke gevolgen heeft de beoogde gemeentelijke herindeling op het onderwijsvast-
goed van de beoogde vijf gemeenten in de provincie Groningen?  
Bij deze deelvraag gaat het om een voorspellende vraag die kwalitatief van aard is, omdat de mogelijke 
gevolgen voorspellingen zijn die in de toekomst liggen. Er is voor deze deelvraag gekozen, omdat het be-
antwoorden van deze vraag ertoe leidt dat het antwoordt op deelvraag 1 per beoogde fusiegemeente verge-
leken kan worden. Hierdoor worden de mogelijke gevolgen van de beoogde gemeentelijke herindeling inzich-
telijk gemaakt. Met het beantwoorden van de onderstaande onderzoeksvragen wordt het antwoord op deel-
vraag 2 gevonden. Het antwoord wordt gebruikt voor de analyses bij deelvraag 3.  

1. Welke grote beleidsmatige verschillen zijn er binnen de beoogde fusiegemeenten? 
2. Waar zitten de verschillen en gelijkenissen op het gebied van vraag en aanbod? 
3. Welke suggesties kunnen gedaan worden in de vijf beoogde fusiegemeenten in de provincie Gro-

ningen? 
 
Deelvraag 3: Welke zichtbare patronen6 zijn er te ontdekken na de beoogde gemeentelijk herindeling met 
betrekking tot het onderwijsvastgoed in de provincie Groningen?  
Bij deze deelvraag gaat het om een beschrijvende vraag die kwalitatief van aard is, omdat de patronen be-
schreven worden aan de hand van de gegevens uit deelvraag 2. Er is voor deze deelvraag gekozen, omdat 
door het vergelijken van de vijf beoogde fusiegemeenten er een beeld van de gehele provincie ontstaat. De 
onderstaande onderzoeksvragen zorgen voor het ontdekken van verschillende patronen over de gehele pro-
vincie Groningen. Deze onderzoeksvragen zijn ontstaan vanuit de ervaring van ABC met de Accommodatie-
nota in Oldambt. 

1. Waar liggen de verschillen in de provincie Groningen? 
2. Waar liggen de overeenkomsten in de provincie Groningen?  
3. Welke aspecten vallen op in de provincie Groningen? 

3.4. Begripsafbakening 
Door de belangrijke begrippen uit dit onderzoek te operationaliseren wordt het onderzoek afgebakend, 
waardoor er met de zelfde maatstaven wordt gemeten. Dit onderzoek kent de onderstaande begripsafbake-
ning.  
 
Beoogde fusiegemeente: hier gaat het om de toekomstige Groningse gemeenten. In dit onderzoek gaat 
het om Noordoost-Groningen, Westerkwartier, Stad Groningen, De Compagnie en Oost-Groningen.  
Fusiegemeenten: reeds gefuseerde gemeenten. Voor dit onderzoek Súdwest-Fryslan en De Friese Meren.  
Gemeente Oldambt: zowel een fusiegemeente(uit Reiderland, Scheemda en Winschoten) als een beoogde 
fusiegemeente (Oost-Groningen)  
 
Gemeentelijk vastgoed: zie definitie paragraaf 2.3 
Maatschappelijk vastgoed: zie definitie paragraaf 2.3 
Onderwijsvastgoed: zie definitie paragraaf 2.3 

3.5. Verwachtingen 
ABC heeft eerder onderzoek gedaan naar maatschappelijk vastgoed. Het bedrijf heeft voor de gemeente 
Oldambt een integrale Accommodatienota geschreven en voor de gemeente Emmen een accommodatie 
inventarisatie gemaakt. De resultaten van deze twee onderzoeken, samen met eerder gebruikte bronnen 
vormen de basis voor het formuleren van de verwachtingen.  
 
Deelvraag 1: In welke mate zijn aanbod, vraag en beleid met betrekking tot het onderwijsvast-
goed op elkaar afgestemd in de 23 Groningse gemeenten? 
Uit de Accommodatienota voor de gemeente Oldambt bleek dat het aanbod en de vraag van onderwijsvast-
goed niet op elkaar aansloten. Eén school zat al onder de opheffingsnorm en bij veel scholen stonden loka-
len leeg. Op het gebied van beleid had de gemeente Oldambt een leerlingenprognose. Ook in Oldambt werd 
geconcludeerd dat het leerlingenaantal afnam en dat dit zou leiden tot meer leegstand. De ontwikkelingen in 
Oldambt komen overeen met de landelijke ontwikkelingen zoals beschreven in paragraaf 2.3.3. Deze gege-
vens en het onderzoek in Oldambt scheppen de verwachting dat ook bij overige Groningse gemeenten leeg-
stand een probleem is, dat vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten en dat de gemeenten leerlingenprog-
noses hebben, die een daling van het aantal leerlingen laten zien.  
 
  

6 Patronen: verschillen, overeenkomsten of opvallende aspecten met betrekking tot onderwijsvastgoed in de provincie Groningen. 
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Deelvraag 2: Welke mogelijke gevolgen heeft de beoogde gemeentelijke herindeling op het 
onderwijsvastgoed van de beoogde vijf gemeenten in de provincie Groningen? 
De gemeente Oldambt is een fusiegemeente van de gemeenten Scheemda, Winschoten en Reiderland. Uit 
de Accommodatienota bleek dat onderwijsvoorzieningen samengevoegd konden worden. Gezien deze resul-
taten en de demografische ontwikkelingen bij de gemeenten, is het de verwachting dat de herindeling zal 
leiden tot kansen met betrekking tot het samenvoegen van onderwijsvastgoed.  
 
Deelvraag 3: Welke zichtbare patronen zijn er te ontdekken na de beoogde gemeentelijk herin-
deling binnen het onderwijsvastgoed in de provincie Groningen? 
Gezien de verschillen met betrekking tot krimp in de verschillende Groningse gemeenten, is het mogelijk dat 
op het gebied van onderwijsvastgoed verschillen kunnen ontstaan. Bij groeikernen7 is het mogelijk dat aan-
bod, vraag en beleid op het gebied van onderwijsvastgoed verschillen met dat van de krimpgebieden8. Het 
rapport ‘De Nederlandse bevolking in beeld’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), geeft aan dat 
voorzieningen aangepast moeten worden aan de bevolkingsontwikkelingen en dat steden andere voorzienin-
gen aantrekken dan dorpen. Ook stelde het PBL dat de steden steeds populairder worden (Jong & 
Daalhuizen, 2014). De verwachting is dat er verschillen zitten tussen stedelijke gebieden9 en platteland10 en 
tussen krimp- en groeigemeenten. Dit kunnen verschillen zijn op het gebied van vraag, aanbod en beleid. 
  

7 Groeikernen: plaatsen waar het bevolkingaantal toeneemt 
8 Krimpgebieden: plaatsen waar het bevolkingaantal afneemt 
9Stedelijke gebieden: een rastervierkant van 500 bij 500 meter met een omgevingsadressendichtheid van 1500 of meer adressen (CBS, 
2015) 
10 Platteland: een rastervierkant van 500 bij 500 meter met een omgevingsadressendichtheid van minder dan 1500 adressen (CBS, 2015) 
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4. ONDERZOEKSMETHODE 

Nu de doelen en vragen helder zijn, kan er gekeken worden naar de onderzoeksmethode. Dit wordt gedaan 
door het vaststellen van het meetinstrument, de dataverzameling en de data-analyse en de populatie. Om de 
leesbaarheid van dit rapport te verhogen, is er gekozen om aan de hand van de onderzoeksstappen het 
onderzoekstraject te beschrijven. Dit onderzoekstraject bevat zowel de onderzoeksmethode, de dataverza-
meling en de data-analyse. Om de juiste conclusies te kunnen trekken, wordt er in dit hoofdstuk tevens 
aandacht besteed aan het waarborgen van de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek.  

4.1. Het onderzoekstraject  
In Figuur 11 is het gehele onderzoekstraject te zien. Het onderzoek bevat drie niveaus en elk niveau is ge-
koppeld aan een deelvraag zoals beschreven in paragraaf 3.3. Op deze manier ontstaat er een drievoudige 
helikopterview waarbij ingezoomd kan worden op elk specifiek gebied in de provincie Groningen. Hierdoor 
ontstaat er een uitgebreid totaalbeeld. Stap 1, 2 en 3 vormen samen het meetinstrument de Quickscan. Voor 
stap 4 is het meetinstrument interviews en de stappen 5,6 en 7 wordt gedaan aan de hand van analyses. 
  

 
Figuur 11. Onderzoekstraject 
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4.1.1. Stap 1 Quickscan (aanbod) 
De eerste stap van de Quickscan is het inventariseren van het huidige aanbod onderwijsvastgoed in de 23 
Groningse gemeenten door bureauonderzoek en halfgestructureerde interviews. Er is gekozen voor halfge-
structureerde interviews omdat deze ruimte vrij laat voor input van de gemeenten. Via het bureauonderzoek 
zijn er veel beleidstukken van de gemeenten verzameld. De data zijn bij wijze van analyse gefilterd aan de 
hand van de volgende parameters:  

• Omvang (aantal lokalen of vierkante meters): het oppervlak of aantal lokalen kan samen met de 
bezetting de benodigde omvang bepalen.  

• Bezetting(leegstaande lokalen): de bezetting kan samen met de omvang van het pand de benodig-
de omvang bepalen. Een lage bezetting betekent vaak leegstand in het gebouw. Dit kan een reden 
zijn voor het afstoten van het gebouw.  

• Eigendom: door te achterhalen of het gebouw in eigendom is van de gemeente kan worden be-
paald welke gebouwen relevant zijn voor dit onderzoek. Het onderzoek richt zich alleen op panden 
waarvan de gemeente juridisch11 of economisch eigenaar12 is.  

• Onderhoudsstaat/bouwjaar: de onderhoudsstaat van de gebouwen kan de keuze voor het afstoten 
van gebouwen beïnvloeden. Wanneer een gebouw een slechte onderhoudsstaat heeft en veel in-
vestering vraagt, is afstoten eerder een mogelijkheid. Het bouwjaar heeft vaak een directe relatie 
met de staat van onderhoud. Voorbeeld: een gebouw uit het bouwjaar 1970 vergt vaak meer on-
derhoudskosten dan een gebouw uit het bouwjaar 2000.  

• Boekwaarde: de boekwaarde kan het behouden of afstoten van panden beïnvloeden. Wanneer een 
gebouw een hoge boekwaarde heeft en de gemeente dit verlies niet wil of kan lijden, kan dit het 
afstoten van het gebouw tegenhouden. Daarentegen is het mogelijk dat gebouwen met een lage 
boekwaarde, waarbij minder financieel verlies van toepassing is, makkelijker worden afgestoten.  

Deze parameters zijn gekozen, omdat ze een directe relatie hebben met vastgoed en het uit de ervaringen 
van ABC met andere onderzoeken bleek dat dit de belangrijkste punten waren. Tijdens halfgestructureerde 
interviews met de gemeenten zijn de gegevens uit het bureauonderzoek gecontroleerd op validiteit en is er 
aanvullende informatie verzameld aan de hand van de parameters. Dit heeft geleid tot een waar mogelijk 
complete Accommodatielijst (bijlage 7). Het interviewprotocol is te vinden in bijlage 8. Deze stap bevindt zich 
op niveau 1 van dit onderzoek en is gekoppeld aan deelvraag 1. 

4.1.2. Stap 2 Quickscan (vraag) 
In tweede stap van de Quickscan wordt de vraag naar onderwijsvastgoed in de 23 Groningse gemeenten 
door bureauonderzoek vastgesteld. De belangrijkste documenten waren de beleidsplannen van gemeenten 
en de data van het Planbureau voor de Leefomgeving. De verzamelde data zijn bij wijze van analyse gefil-
terd aan de hand van de volgende parameters: 

• Bevolkingsontwikkeling: door de bevolkingsontwikkeling per gemeente vast te stellen kan krimp of 
groei bepaald worden. Bij krimp kan de vraag naar onderwijsvastgoed dalen en bij groei kan de 
vraag naar onderwijsvastgoed toenemen.  

• Ontwikkeling inwoners 4-12 jaar: door de ontwikkeling van inwoners tussen de 4 en 12 jaar vast te 
leggen kan de mate van ontgroening bepaald worden. Wanneer een gemeente sterke ontgroening 
of geen ontgroening heeft kan dit de vraag naar onderwijsvastgoed beïnvloeden.  

Deze parameters zijn gekozen, omdat ze een directe invloed hebben op de vraag naar onderwijsvastgoed en 
het uit de ervaringen van ABC met andere onderzoeken bleek dat dit de belangrijkste punten waren. De 
gefilterde data zijn geanalyseerd zoals weergegeven in Figuur 12. Deze stap bevindt zich op niveau 1 van dit 
onderzoek en is gekoppeld aan deelvraag 1. 

 
Figuur 12. Analyse vraag naar onderwijsvastgoed in de provincie Groningen 

11 Juridisch eigendom: geen eigenaar, wel gebruiksrecht(vaak het schoolbestuur) 
12 Economische eigendom: wel eigenaar, geen gebruiksrecht(vaak de gemeente) 
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4.1.3. Stap 3 Quickscan (beleid) 
In stap 3 van de Quickscan wordt het beleid met betrekking tot het onderwijsvastgoed van de 23 Groningse 
gemeenten door halfgestructureerde interviews vastgesteld. Er is gekozen voor halfgestructureerde inter-
views omdat deze ruimte vrij laat voor input van de gemeenten. Tijdens de halfgestructureerde interviews 
met de gemeenten zijn er inhoudelijke vragen gesteld met betrekking tot het beleid. Het interviewprotocol is 
te vinden in bijlage 8. De data uit de interviews zijn gefilterd aan de hand van de volgende parameters:  

• Meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP’s): wanneer er MJOP’s zijn, hebben de gemeenten de ge-
bouwen in beeld. Hieruit kan blijken welke gebouwen in een goede onderhoudsstaat zijn of welke in 
een slechte onderhoudsstaat verkeren.  

• Leerlingenprognoses: prognoses geven een beeld van het verwachte aantal leerlingen in de toe-
komst. Hierdoor kan de vraag naar onderwijsvastgoed bepaald worden en gekeken worden welke 
school krimpt(en eventueel onder de ondergrens komt) en welke school groeit.  

• Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s): integrale huisvestingsplannen geven een toekomstvisie weer 
van de gemeente. Daarnaast bevatten ze vaak veel informatie met betrekking tot de parameters uit 
stap 1 en 2. Deze informatie kan gebruikt worden voor het invullen van stap 1,2 en 3 van de 
Quickscan.  

Deze parameters zijn gekozen, omdat ze een directe relatie hebben met vastgoed en het uit de ervaringen 
van ABC met andere onderzoeken bleek dat dit de belangrijkste punten waren. De gefilterde data is geanaly-
seerd zoals weergegeven in Figuur 13. Deze stap bevindt zich op niveau 1 van dit onderzoek en is gekoppeld 
aan deelvraag 1. 
 

 
Figuur 13. Analyse beleid m.b.t. onderwijsvastgoed in de provincie Groningen 

4.1.4. Stap 4: mogelijke gevolgen van een herindeling 
Voor stap vier worden de mogelijke gevolgen van een gemeentelijke herindeling door interviews geïnventari-
seerd. Er is gekozen voor gestructureerde interviews met open vragen, omdat de vragen via email, telefoon 
of face-to-face gesteld worden. De vragen gaan in op aanbod(scholenspreiding, afstoten/behouden school-
gebouwen), vraag en beleid(schaalvergroting, veranderingen), omdat deze vragen aansluiten parameters uit 
de Quickscan. Het interviewprotocol is toegevoegd in bijlage 9. Vijf partijen zijn via email benaderd om mee 
te werken aan het onderzoek. Hierbij ging het om de volgende partijen: 

• Gemeente Oldambt(M. Visser, beleidsmederwerker vastgoed): interview face-to-face 
• Gemeente De Friese Meren(K. Koldijk, beleidsmedewerker onderwijsvastgoed): interview via email 
• Gemeente Súd-West Frysland(A. Duinstra, medewerker gebouwenbeheer): interview via email 
• Expert B. van der Wall(Interim Manager Grip op vastgoed, gemeente Hoogezand-Sappemeer): in-

terview via email 
• Expert J. Veuger(Lector maatschappelijk vastgoed): Telefonisch interview 

Na een aantal dagen zijn de partijen die niet gereageerd hadden op de email gebeld en alsnog om mede-
werking gevraagd. De telefonische en face-to-face interviews zijn uitgeschreven in Microsoft Word en ver-
werkt in het analyseschema(bijlageboek 2). De interviews via email zijn verzameld en tevens verwerkt in het 
analyseschema.  
 
De data uit de interviews met experts en fusiegemeenten zijn geanalyseerd door het vergelijken van de 
gegeven antwoorden en het daaruit destileren van gevolgen die te herleiden zijn tot de gemeentelijke herin-
deling. Indien de verschillende ondervraagden dezelfde antwoorden hadden gegeven op een bepaalde vraag 
of een gevolg direct te herleiden was tot de gemeentelijke herindeling is dit verwerkt in een veronderstelling. 
Totaal heeft dit geleid tot 6 veronderstellingen. Deze veronderstellingen zijn weergegeven in paragraaf 5.2 
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4.1.5. Stap 5: de kloofanalyse per boogde fusiegemeente  
In stap 5 is de kloofanalyse uitgevoerd. Bij een zogenoemde kloofanalyse wordt er gekeken naar de over-
eenkomsten en verschillen tussen vraag, aanbod en beleid. Dit betekent dat er gekeken wordt naar waar 
vraag, aanbod en beleid op elkaar aansluiten en op welke punten dit niet het geval is. De data uit de 
Quickscan is geanalyseerd aan de hand van de parameters uit de Quickscan. Hierbij is geconcentreerd op de 
volgende aspecten: 

• Verschillen tussen de gemeenten 
• Overeenkomsten tussen de gemeenten 
• Opvallende aspecten in de beoogde fusiegemeente 

Daarnaast is het aanbod en de vraag in de beoogde fusiegemeente zijn vergeleken, waaruit de toekomstige 
vraag in de beoogde fusiegemeente is bepaald. De parameters uit stap 2 van de Quickscan (bevolkingsont-
wikkeling en de ontwikkeling van de inwoners tussen de vier en twaalf) waren hierbij leidend. Hierdoor zijn 
de vijf kloofanalyses (Noordoost-Groningen, Westerkwartier, Stad Groningen, De Compagnie en Oost-
Groningen) op niveau 2 van dit onderzoek tot stand gekomen. 

4.1.6. Stap 6: mogelijke gevolgen per beoogde fusiegemeente  
Voor het bepalen van de mogelijk gevolgen per beoogde fusiegemeente zijn de kloofanalyses getoetst aan 
de zes veronderstellingen en zijn het aanbod en de vraag met elkaar vergeleken en afgestemd. Het uit-
gangspunt bij de toetsing van de veronderstellingen aan de informatie uit de Quickscans in de vijf boogde 
fusiegemeenten was dat alle veronderstellingen in eerste instantie golden voor elke gemeente. Wanneer er 
een concrete reden was om aan te nemen was waardoor de veronderstelling niet van toepassing zou kunnen 
zijn is de veronderstelling niet of in mindere mate van toepassing verklaard.  
 
De resultaten uit de kloofanalyses en veronderstellingen leidde tot concrete oplossingen voor het optimalise-
ren van het aanbod op de toekomstige vraag naar onderwijsvastgoed. Bij het opstellen van deze oplossingen 
waren de parameters uit stap 1,2 en 3 en de afstand tussen woning en school waren leidend. Voor de 
maximale afstand tussen woning en school is de leerlingenvervoersgrens als richtlijn gekozen, omdat ge-
meenten verantwoordelijk zijn voor goed onderwijs in hun gemeente (Reisgids Maatschappelijke 
Voorzieningen, 2013). Dit betekende dat de afstand tussen woning en school maximaal zes á zeven kilome-
ter mocht zijn (Rijksoverheid, 2014). Tijdens de analyse bleek dat niet alle gebieden beïnvloed werden door 
de beoogde gemeentelijke herindeling. Daarom is het te onderzoeken gebied (de provincie Groningen) gefil-
terd aan de hand van de inwonersgegevens van de verschillende steden, dorpen en buurtschappen. De 
uitgangspunten zijn specifiek voor dit onderzoek vastgesteld en waren:  

• Kernen: meer dan 5000 inwoners 
• Dorpen: 1000 tot 4999 inwoners 
• Buurtschappen: minder dan 1000 inwoners 

Hierdoor bleef de focus alleen op de gebieden liggen die beïnvloed werden door de gemeentelijke herinde-
ling en bleef de essentie van het onderzoek overeind. Dit heeft geresulteerd in de vaststelling van de moge-
lijke gevolgen van de beoogde herindeling per beoogde fusiegemeente op niveau van dit onderzoek en het 
antwoord op deelvraag 2.  

4.1.7. Stap 7: provinciale analyse  
In stap 5 is er geen nieuw meetinstrument gebruikt, maar zijn de resultaten uit stap 4 geanalyseerd door de 
vijf kloofanalyses met elkaar te vergelijken. In deze vergelijking is gekeken of er patronen zijn te vinden 
binnen de provincie Groningen. Hierbij is er gekeken naar overeenkomsten, verschillen en bijzondere voor-
vallen. De omgevingsanalyse van de provincie Groningen (subparagraaf 2.4.1) en de verwachtingen in para-
graaf 3.5 hebben de focuspunten voor deze analyse bepaald. Met deze bevindingen als uitgangspunt heeft 
de provinciale analyse plaatsgevonden. De belangrijkste uitgangspunten waren: 

• Verschil stedelijke of plattelandsgebieden 
• Verschil Krimp- en groeigemeenten 
• Realisatie IKC’s of brede scholen 
• Verschillen in aanbod, vraag en beleid 

 
Deze stap bevindt zich op niveau 3 van dit onderzoek en is gekoppeld aan deelvraag 3. 
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4.2. Betrouwbaarheid en validiteit 
In deze paragraaf komen de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek aan bod. 

4.2.1. Betrouwbaarheid 
Wanneer een onderzoek bij herhaling dezelfde informatie oplevert en het vrij is van toevallige fouten is het 
betrouwbaar (Verhoeven, Wat is onderzoek?, 2011). De volgende maatregelen zijn getroffen om de be-
trouwbaarheid te waarborgen. 
 
Peer examination voor de Quickscan 
Het meetinstrument is voorgelegd aan de onderstaande experts en collega’s:  

1. J. Terlaak Poot, onderzoeker/afstudeerbegeleider Vastgoed en Makelaardij Hanzehogeschool 
2. E.T. Zweers, Managing Partner ABC Nova Assen B.V.  
3. J. Veuger, Lector Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen; 
4. Marten Middeldorp, partner Republiq B.V. (Zusteronderneming ABC Nova) 

 
Systematische onderzoeksmethode 
Door het opstellen van de Quickscan is er een systematische onderzoeksmethode ontwikkeld. Dit moet er-
voor zorgen dat elke gemeente op zelfde wijze ondervraagd wordt, waardoor de juiste informatie met elkaar 
kan worden vergeleken. De resultaten kunnen hierdoor op een systematische wijze worden vastgelegd en 
kunnen toevallige fouten voorkomen worden.  
 
Herhaling van het meetinstrument 
De Quickscan wordt 23-maal herhaald. Door de herhaling kan de betrouwbaarheid van de Quickscan nader 
worden vastgesteld. Hierbij geldt hoe vollediger de gegevens, hoe betrouwbaarder de Quickscan.  
 
Triangulatie 
Verschillende onderzoeksmethoden worden samen gebruikt. Hier gaat het om bureauonderzoek met secun-
daire en grijze literatuur en veldonderzoek door interviews. Hierdoor worden de data en de resultaten van 
veel verschillende invalshoeken bekeken en geoptimaliseerd.  
 
Vergelijking onderzoeksresultaten  
De onderzoeksresultaten worden vergeleken met de resultaten uit de Transitieatlas Primair Onderwijs Ach-
terhoek (Public Result B.V., 2014). Dit onderzoek is opgesteld door Public Results B.V. in opdracht van regio 
Achterhoek en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wanneer de resultaten met elkaar overeenkomen 
worden de resultaten betrouwbaarder.  

4.2.2. Validiteit  
Validiteit betreft de geldigheid van het onderzoek. Hierbij wordt er gecontroleerd in hoeverre het onderzoek 
vrij is van systematische fouten. Aangezien het om kwalitatief onderzoek gaat, gaat het voornamelijk over 
interne validiteit (Verhoeven, Wat is onderzoek?, 2011). De interne validiteit wordt gewaarborgd door de 
korte doorlooptijd van het onderzoek en de selectie van de personen voor de peer examination. Doordat er 
gekozen is voor een viertal peer examinations wordt het meetinstrument vanuit vier verschillende invalshoe-
ken bekeken. J. Terlaak Poot zal het meetinstrument beoordelen met haar vakkennis met betrekking tot 
onderzoek, ABC vanuit kennis en ervaring uit eerdere projecten. Republiq vanuit hun opdrachten uit strategi-
sche vastgoedvraagstukken en gemeentelijke vastgoedportefeuilles en J. Veuger als deskundige op het ge-
bied van maatschappelijk vastgoed. Door hun ervaring kan de kwaliteit van Quickscan stijgen. Voor het uit-
voeren van stap 1,2 en 3 is het onderzoek afhankelijk van de informatie vanuit de Groningse gemeenten. 
Door de parameters is het duidelijk welke specifieke informatie moet worden verzameld, waardoor de juiste 
informatie boven tafel komt. Deze maatregelen moeten de interne validiteit waarborgen.  

4.3. Populatie 
Alle eenheden waaronder het onderzoek wordt gehouden en waarover uitspraken worden gedaan vormen de 
populatie van het onderzoek (Verhoeven, Wat is onderzoek?, 2011). Voor dit onderzoek zijn alle 23 Groning-
se gemeenten zijn via email benaderd om mee te werken aan het onderzoek. In de email is een korte intro-
ductie gegeven van de onderzoeker, het onderzoek en de verwachte inzet van de desbetreffende gemeente 
toegelicht(bijlage 10). Na één week is er telefonisch contact gezocht met de gemeenten die niet gereageerd 
hadden op de email. Hieruit zijn vervolgstappen zoals opnieuw mailen, contact zoeken met een andere per-
soon of terugbellen, voortgekomen. Dit traject is drie á vier keer herhaald. In bijlage 11 is een overzicht 
toegevoegd waarin te zien is welke gemeenten hebben meegewerkt en welke gemeenten niet. Met de ge-
meenten die bereid waren mee te werken, is een afspraak voor de Quickscan ingepland. Na diverse contact 
pogingen zonder resultaat, vijftien interviews en de verkregen informatie van twee gemeenten is er besloten 
om de overige zes gemeenten niet meer verder te benaderen. De twee redenen hiervoor waren het tijdsbe-
stek van het onderzoek en de output van de interviews. De input van de interviews waren veelal hetzelfde 
waardoor het vernieuwende aspect afnam. 
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5. RESULTATEN 
Nu de wijze van data verzamelen en analyseren bekend is kunnen de resultaten per niveau worden beschre-
ven. Ten eerste worden de resultaten uit de Quickscans, van de 23 Groningse gemeenten besproken. Ten 
tweede de resultaten van de vijf beoogde fusiegemeenten en ten derde de 
resultaten op provinciaal niveau.  

5.1. Onderwijsgoed in de 23 Groningse gemeenten  
In Tabel 4 is per gemeente is een overzicht van de resultaten uit de Quickscan 
gegeven. De volledige Quickscans met de verantwoording van de bijbehorende 
bronnen zijn te vinden in de Bijlageboek 2. In bijlage 11 is weergegeven welke 
gemeenten meegewerkt hebben aan het onderzoek, welke niet en op welke 
manier ze dit hebben gedaan.  
 
Tabel 4. Overzicht resultaten Quickscans per gemeente 

 
 
  

Beoogde 
fusiegemeente

Huidige 
gemeente Aanbod 

Bevolkings-
ontwikkeling

Ontwikkeling 
inwoners 4-
12 jaar

Verwachte 
vraag Beleid

Huidige 
samenwerkingen

Appingedam 8 schoolgebouwen 
(PO,SO,VO)

Groei Redelijk stabiel Gelijkblijvend Niet bekend

Bedum 7 schoolgebouwen 
(PO)

Redelijk stabiel Sterke krimp Dalend Niet bekend

De Marne 11 gebouwen 
(PO,VO)

Redelijk stabiel Krimp                 
(-26% in 2027)

Dalend Beleidsrijk IHP, 
Toekomstcenario 
L&E/VCPO

Delfzijl 23 gebouwen 
(PO, VO)

Sterke krimp Sterke krimp Dalend (met 60 
lokalen tot 
2030)

IHP, strategie behoud  
van 7 scholen in de 
toekomst

Eemsmond 16 gebouwen 
(PO, VO)

Krimp Sterke krimp Dalend IHP

Lopperum 11 gebouwen 
(PO)

Redelijk stabiel Sterke krimp Dalend Visie Lopster 
Schoolgebouwen   
2013-2025

Winsum 13 gebouwen 
(PO,VO)

Redelijk stabiel Sterke krimp      
(-27% in 2030)

Dalend IHP, Toekomstcenario 
L&E/VCPO

Grootegast 12 gebouwen 
(PO, VO)

Groei Krimp                 
(-9,2% in 
2016)

Leek 13 gebouwen 
(PO,VO)

Redelijk stabiel Krimp                 
(-4,3% in 
2016)

Marum 9 gebouwen     
(PO)

Redelijk stabiel Sterke krimp      
(-6,7% in 
2016)

Zuidhorn 19 gebouwen 
(PO, VO)

Redelijk stabiel Sterke krimp 
(6,7% in 2016)

Haren 15 gebouwen 
(PO, SO, VO)

Krimp Sterke krimp Dalend IHP

Groningen 81 gebouwen 
(PO, SO, VO)

Sterke groei Sterke groei Toenemend IHP

Ten Boer 7 gebouwen (PO) Redelijk stabiel Sterke krimp Dalend Geen beleid
Hoogezand-
Sappemeer

23 gebouwen 
(PO, SO, VO)

Redelijk stabiel Sterke krimp   
Tot 2034 
6%(PO), -
8,5% (SO),-
9 2%( O) 

Dalend IHP

Menterwolde 8 gebouwen (PO) Krimp Sterke krimp Dalend Niet bekend
Slochteren 13 gebouwen 

(PO)
Krimp Sterke krimp Dalend Niet bekend

Pekela 6 gebouwen    
(PO, VO)

Krimp Krimp Dalend Geen beleid

Veendam 23 gebouwen 
(PO, SO, VO)

Krimp Sterke krimp      
(-18%)

Dalend Accommodatiebeleid

Oldambt 29 gebouwen 
(PO, SO, VO)

Krimp Krimp Dalend Accommodatienota 

Stadskanaal 31 gebouwen 
(PO, SO, VO)

Krimp Sterke krimp      
(-27%  tussen 
2007 - 2030)

Dalend IHP

Vlagtwedde 13 gebouwen 
(PO,VO)

Krimp Sterke krimp Dalend Geen beleid, alleen 
regionaal woon- en 
leefbaarheidsplan

Bellingwedde 10 gebouwen 
(PO)

Redelijk stabiel Sterke krimp Dalend Niet bekend
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Dalend RHIP 2013-2016

Onderzoeken 
gezamenlijk de 

herindeling

Breiden de 
herindeling voor. 
RIHP is daar een 
voorbeeld van

Gezamenlijk ambtelijk 
apparaat

Gezamelijke vastgoed-
organisatie

Gezamenlijk ambtelijk 
apparaat

Legenda
PO: primair onderwijs
SO: speciaal onderwijs
VO: voortgezet onderwijs

Groei: 2,5 -10%
Redelijk stabiel: -2,5 tot 2,5%
Krimp: -10 tot -2,5%
Sterke krimp: -10% of meer
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5.2. Mogelijke gevolgen van de beoogde gemeentelijke herindeling  
In deze paragraaf worden de mogelijke gevolgen van de beoogde gemeentelijke herindeling per beoogde 
fusiegemeente vastgesteld. Ten eerste komen de resultaten uit de interviews met experts en vertegenwoor-
digers van de fusiegemeenten aan bod. Ten tweede de kloofanalyses en ten derde worden deze resultaten 
aan elkaar getoetst.  
 

5.2.1. Zes veronderstellingen experts en fusiegemeenten 
De data uit de interviews met de experts en met de vertegenwoordigers van drie reeds heringedeelde ge-
meenten zijn vergeleken, op basis waarvan de onderstaande zes veronderstellingen zijn opgezet. Deze ver-
onderstellingen geven en indicatie van de gevolgen van een gemeentelijke herindeling op het onderwijsvast-
goed. De interviewanalyse is te vinden in Bijlageboek 2.  
 

1. De beoogde fusiegemeente moet nieuw beleid opstellen, waardoor opnieuw naar het onderwijs-
vastgoed moet worden gekeken en verschillen overbrugd moeten worden. Krimp en dalende leer-
lingenaantallen spelen hierbij een belangrijke rol. Genoemde verschillen zijn:  

a. Wel of geen eigendommen in bezit van de gemeenten (privatisering) 
b. Veel of weinig nieuwbouw per gemeente 
c. Effectief of minder effectief regelen van onderhoud 
d. Focus of geen focus op brede scholen of integrale kindcentra (IKC’s)  

2. Schaalvergroting leidt tot meer kennis binnen de organisatie en daarom een professionaliteitslag in 
de organisatie. Dit leidt tot professioneler beheer van de onderwijsvastgoedportefeuille, waardoor 
de onderwijsvastgoedportefeuille geoptimaliseerd kan worden.  

3. Negatieve financiële consequenties op korte termijn, doordat extra financiële middelen nodig zijn 
voor het implementeren van het nieuwe beleid en daarmee concrete acties voor het optimaliseren 
van de onderwijsvastgoedportefeuille, zoals nieuwbouw, verbouw en het afstoten van panden.  

4. Op lange termijn positieve financiële consequenties door investeringen in de onderwijsvastgoedpor-
tefeuille. Dit levert een besparing op de exploitatiekosten op, omdat er minder onderwijsvastgoed 
beschikbaar is of de onderhoudskosten dalen.  

5. Scholenspreiding kan geoptimaliseerd worden, door over de huidige gemeentegrenzen heen te kij-
ken en samen te werken.  

6. Het samenvoegen van portefeuilles leidt tot ver- en nieuwbouw, afstoten van panden en mogelijke 
grenscorrecties. Dit kan de scholenspreiding beïnvloeden.  
 

De veronderstellingen 3, 4 en 5 worden bevestigd door de Transitieatlas primair onderwijs Achterhoek 
(Public Result B.V., 2014). Daarnaast wordt stelling 5 en 6 tevens bevestigd door het RIHP 2-12-2016 van de 
beoogde fusiegemeente Westerkwartier (Huisman, Koopman, & Dimmendaal, RIHP 2013-2016 
Westerkwatier, 2013) en het Toekomstscenario Scenario Scholenspreiding Noord-Groningen (van Beekveld 
en Terpstra, 2014). 

5.2.2. De kloofanalyse  
De geanalyseerde data uit de Quickscan zijn per beoogde fusiegemeente bij elkaar gelegd en geanalyseerd. 
Daarnaast is de invloed van de bovengenoemde veronderstellingen per beoogde fusiegemeente bepaald. 
Hieruit zijn vijf kloofanalyses ontstaan. In deze subparagraaf komen de kloofanalyses per beoogde fusiege-
meente aan bod. 
 
1. Noordoost-Groningen 
In totaal heeft de beoogde fusiegemeente Noordoost-Groningen 89 gebouwen voor PO, SO en VO. Op de 
gemeente Appingedam na heeft elke gemeente last van een sterke daling van het aantal inwoners tussen de 
vier en twaalf jaar. Dit schept de verwachting dat, op de gemeente Appingedam na, de vraag naar onder-
wijsvastgoed zal dalen. De ondervraagde gemeenten hebben beleid in vorm van een IHP. In Delfzijl, Winsum 
en Appingedam is er aandacht voor brede scholen en IKC’s. De ondervraagde gemeenten hebben leerlin-
genprognoses en MJOP’s beschikbaar voor elk school. De ondervraagde gemeenten zijn bezig met het opti-
maliseren van het onderwijsvastgoed. Hierbij wordt weinig over de gemeentegrenzen heen gekeken, terwijl 
de schoolbesturen Lauwers en Eems en VCPO dit wel doen. In het onderzoek Toekomstige Scholenspreiding 
Noordoost-Groningen van de schoolbesturen blijkt dat de scholenspreiding geoptimaliseerd kan worden 
wanneer over de gemeentegrenzen heen gekeken wordt (van Beekveld en Terpstra, 2014).  
 
2. Westerkwartier 
In totaal heeft de beoogde fusiegemeente Westerkwartier 53 gebouwen voor PO en VO. De bevolkingsont-
wikkeling in de beoogde fusiegemeente is stabiel, maar het aantal inwoners tussen de vier en twaalf jaar 
daalt. Dit schept de verwachting dat de vraag naar onderwijsvastgoed zal dalen. De gemeenten lopen met 
RIHP 2013-2016 vooruit op de beoogde gemeentelijke herindeling. Besloten is dat vanaf 2017 er een vervolg 
komt op het RIHP 2013-2016, hierdoor hoeven op beleidsmatig gebied geen aanpassingen worden gedaan. 
Uit het RIHP 2013-2016 blijkt dat het over de gemeentegrenzen heen kijken kan leiden tot optimalisatie van 
de onderwijsvastgoedportefeuille.  
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3. Stad Groningen 
In totaal heeft de beoogde fusiegemeente Stad Groningen 103 gebouwen voor PO, SO en VO, waarvan 81 
gebouwen in de gemeente Groningen. De gemeente Groningen en de gemeente Haren hebben beleid, maar 
de gemeente Ten Boer niet. Wel hebben alle drie gemeenten leerlingenprognoses en MJOP’s beschikbaar. 
Als er gekeken wordt naar de samenwerkingen, huurt de gemeente Ten Boer de ambtelijke organisatie (uit-
voerende taken, zoals beleidsmedewerkers) van de gemeente Groningen in. Daarnaast zijn de leerlingenaan-
tallen in de gemeente Groningen een sterke groei en hebben de gemeente Haren en Ten Boer te maken met 
krimp.  
 
4. De Compagnie 
De beoogde fusiegemeente heeft 73 gebouwen voor PO, SO en VO. De bevolkingsontwikkelingen in de be-
oogde fusiegemeente kennen een krimp en elke gemeente heeft last van afnemende leerlingenaantallen. Dit 
schept de verwachting dat de vraag naar onderwijsvastgoed zal dalen. De gemeente Veendam en Pekela 
hebben, op het Accommodatieplan Veendam na, geen beleid en de gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft 
een IHP. In de Compagnie werken de gemeente Veendam en Pekela met één ambtelijke organisatie (uitvoe-
rende taken, zoals beleidsmedewerkers). Ook de gemeenten Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menter-
wolde werken samen op het gebied van vastgoed. 
 
5. Oost-Groningen 
De beoogde fusiegemeente heeft 83 gebouwen voor PO, SO en VO. De bevolkingsontwikkelingen in de be-
oogde fusiegemeente kennen een krimp en elke gemeente heeft last van sterk afnemende leerlingenaantal-
len. Dit schept de verwachting dat de vraag naar onderwijsvastgoed zal dalen. De gemeente Vlagtwedde 
heeft geen beleid, terwijl de gemeente Stadskanaal een IHP heeft. De gemeente Oldambt voert accommoda-
tiebeleid uit aan de hand van de Accommodatienota. Organisatorisch is de gemeente Vlagtwedde zelf nog 
schoolbestuur van het openbaar onderwijs, terwijl de andere gemeenten dit in het verleden al over hebben 
gedragen aan verschillende stichtingen. In de gemeente Oldambt zijn ze druk bezig met het opzetten van 
een gemeentelijk vastgoedbedrijf. Hieruit blijkt dat er veel beleids- en organisatorische verschillen zijn.  

5.2.3. De mogelijke gevolgen van de boogde herindeling in de vijf fusiegemeenten  
In deze paragraaf worden de mogelijke gevolgen van de beoogde gemeentelijke herindeling op het onder-
wijsvastgoed in de vijf beoogde fusiegemeente bepaald. In Tabel 5 is  het totaal overzicht weergegeven met 
betrekking tot in welke mate de zes eerder genoemde veronderstellingen van toepassing zijn op de beoogde 
fusiegemeenten. In deze paragraaf worden de keuzes, voor volledige, gedeeltelijk of niet van toepassing, uit 
deze tabel beargumenteerd en de toekomstige scholenspreiding per beoogde fusiegemeente bepaald.  
 
Tabel 5. Veronderstellingen per beoogde fusiegemeente 

 
 

 
 

1. Noordoost-Groningen 
Met uitzondering van het onderzoek naar de gevolgen van een eventuele herindeling na (zoals vastgesteld in 
paragraaf 2.4), wordt er binnen de beoogde fusiegemeente Noordoost-Groningen niet samengewerkt. Hier-
door wordt er niet over de huidige gemeentegrenzen heen gekeken als het gaat om het organiseren van het 
onderwijsvastgoed. Dit leidt ertoe dat alle zes veronderstellingen van toepassing zijn. In de dorpen en de 
buurtschappen kan de gemeentelijke herindeling leiden tot een aantal veranderingen in de scholenspreiding. 
Hier gaat het om Eenrum, Garnwerd, Kantens, Meedhuizen en Onderdendam. Voor Eenrum ligt de toekom-
stige nieuwe brede school in Baflo binnen 6 á 7 kilometer. De leerlingen uit Garnwerd kunnen naar Sauwerd 
of Bedum. De leerlingen uit Kantens naar Middelstum en Usquert. De leerlingen uit Meedhuizen naar Wa-
genborg, Appingedam of Delfzijl en de leerlingen uit Onderdendam naar Middelstum Winsum of Bedum. In 
alle gevallen blijft primair onderwijs beschikbaar binnen een straal van zes á zeven kilometer van de woon-
plaats. 
 
 

Noordoost- 
Groningen Westerkwartier Stad Groningen De Compagnie Oost-Groningen

1
De beoogde fusiegemeente moet nieuw beleid 
opstellen t.a.v. onderwijs

2 Professionaliteitslag in de organisatie

3
Korte termijn negatieve financiële 
consequenties 

4
Lange termijn positieve financële 
consequenties

5 Optimalisatie scholenspreiding

6
Ver- en nieuwbouw, afstoten van panden en 
mogelijke  grenscorrecties

Veronderstelling 

Volledig van toepassing
Gedeeltelijk van toepassing
Niet van toepassing 
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2. Westerkwartier 
Zoals vastgesteld in paragraaf 5.2 wordt er in de beoogde fusiegemeente Westerkwartier al samengewerkt 
door het RHIP 2013-2016. Hierdoor zijn stellen 1,5 en 6 niet van toepassing, omdat beleid al gemaakt is. Het 
RIHP 2013-2016 zorgt al voor een optimalisatie in de scholenspreiding en optimalisatie van het onderwijs-
vastgoed door eventuele ver- en nieuwbouw. De veronderstellingen 2,3 en 4 zijn wel van toepassing. De 
buurtschappen kunnen beïnvloed worden door de gemeentelijke herindeling. Zij hebben last van leegstand 
en het bereiken van de ondergrens van 80 leerlingen op bepaalde scholen. Het gaat om de buurtschappen 
Kornhorn, Jonkersvaart en Boerakker. De leerlingen uit Kornhorn kunnen naar Noordwijk of Marum. De leer-
lingen uit Jonkersvaart naar Zevenhuizen, De Wilp of Marum en de leelringen uit Boerakker kunnen terrecht 
in Leek. In alle gevallen blijft primair onderwijs beschikbaar binnen een straal van zes á zeven kilometer. 
 
3. Stad Groningen 
Zoals vastgesteld in paragraaf 5.2 huurt de gemeente Ten Boer de ambtelijke organisatie van de gemeente 
Groningen in. Alle uitvoerende taken worden voor beide gemeenten door de zelfde medewerkers gedaan. De 
gemeente Haren heeft nog wel een eigen ambtelijke organisatie. Daarom is veronderstelling 2 gedeeltelijk 
van toepassing op de beoogde fusiegemeente Stad Groningen. De overige veronderstellingen zijn wel van 
toepassing. De huidige krimp wordt opgevangen door de stijging van de vraag naar speciaal onderwijs en 
leerlingen uit de stad Groningen. Daarnaast heeft de gemeente Haren één school in Glimmen, maar bevin-
den de overige scholen zich in de kern van het dorp. Hierdoor zal de beoogde gemeentelijke herindeling 
alleen invloed hebben op de buurtschappen van de gemeente Ten Boer. Hierbij gaat het om de buurtschap-
pen Garmerwolde en Tesinge. De leerlingen uit Thesinge kunnen zowel naar Groningen als naar Ten Boer en 
de leerlingen uit Garmerwolde naar Groningen (Lewenborg). In alle gevallen blijft primair onderwijs beschik-
baar binnen een straal van zes á zeven kilometer. 
 
4. De Compagnie 
De beoogde fusiegemeente De Compagnie wordt gedeeltelijk beïnvloed door de beoogde gemeentelijke 
herindeling. Veronderstelling 2 geldt niet voor de gemeenten Pekela en Veendam, omdat deze ambtelijke 
organisaties al zijn samengevoegd. Veronderstelling 2 geldt wel voor de gemeenten Slochteren, Hoogezand-
Sappemeer en Menterwolde. Zoals vastgesteld in paragraaf 5.1 werken de gemeenten Slochteren, Hooge-
zand-Sappemeer en Menterwolde samen op het gebied van vastgoed. Hierdoor zijn de veronderstellingen 1, 
3, 4, 5 en 6 niet van toepassing op deze gemeenten. Veronderstellingen 1, 3, 4, 5 en 6 zijn wel van toepas-
sing op de gemeenten Pekela en Veendam. De dorpen Kolham, Muntendam en Meeden en de buurtschap-
pen Borgercompagnie en Froomsbosch worden beïnvloed door de gemeentelijke herindeling. Bij deze gebie-
den ligt Veendam, Hoogezand of Slochteren binnen een straal van 6 kilometer, waardoor de bereikbaarheid 
van primair onderwijs gewaarborgd wordt.  
 
5. Oost-Groningen 
In de beoogde fusiegemeente Oost-Groningen wordt niet samengewerkt op het gebied van onderwijsvast-
goed. Zoals vastgesteld in paragraaf 5.2.2 moeten er veel beleids- en organisatorische verschillen overbrugt 
worden, wat consequenties kan hebben voor de onderwijsvastgoedportefeuille. Hierdoor zijn alle zes veron-
derstellingen van toepassing op de beoogde fusiegemeente Oost-Groningen. De buurtschappen Zandberg, 
Ter Apelkanaal en Veelerveen worden beïnvloed worden door de gemeentelijke herindeling. In Ter Apelka-
naal zijn de twee scholen op korte afstand van elkaar gevestigd en in Veelerveen wordt binnen 2 á 3 jaar de 
ondergrens van het aantal leerlingen bereikt. De leerlingen uit Veelerveen kunnen naar Vlagtwedde of 
Vriescheloo. In dit geval blijft primair onderwijs beschikbaar binnen een straal van zes á zeven kilometer.  
  
De eindconclusie van deze paragraaf is dat elke nieuwe fusiegemeente verschillen zal moeten overbruggen 
en opnieuw zal moeten kijken naar haar onderwijsvastgoed en de spreiding ervan. Kernen worden niet beïn-
vloed oor de beoogde gemeentelijk herindeling. Dorpen en buurtschappen daarentegen wel. Deze informatie 
zal nader geanalyseerd worden in paragraaf 5.3. 
  



Provincie Groningen & haar onderwijsvastgoed  
Pagina 31 van 55 
 

5.3. Onderwijsvastgoed in de provincie Groningen 
Nu de resultaten van het tweede niveau (de beoogde fusiegemeenten) bekend zijn, kunnen deze op het 
derde niveau (provinciaal) met elkaar worden vergeleken. In deze paragraaf zullen de verschillen, overeen-
komsten en opvallende aspecten van de gehele provincie aan bod komen. In Figuur 14 zijn de gebieden te 
zien die beïnvloed worden door de gemeentelijke herindeling. Het gaat om negen gebieden13 met daarin vier 
dorpen en vijftien buurtschappen. Te zien is dat alle gebieden zich bevinden aan de randen van de gemeen-
tegrenzen van de beoogde fusiegemeenten.  

 
Figuur 14: Beïnvloedbare gebieden in de provincie Groningen 

5.3.1. Overeenkomsten 
Op de gemeenten Vlagtwedde, Pekela en Ten Boer na heeft elke ondervraagde gemeente beleid op het 
gebied van onderwijsvastgoed. Hier gaat het vaak om integrale huisvestingsplannen, leerlingenprognoses en 
meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP). In alle vijf beoogde fusiegemeenten worden de scholen in buurt-
schappen beïnvloed door een gemeentelijke herindeling, maar in de geen enkele kern is dit het geval.  

5.3.2. Verschillen 
In de provincie zijn er organisatorische verschillen, want de gemeenten Vlagtwedde en Hoogezand-
Sappemeer zijn zelf nog het schoolbestuur van het openbaar onderwijs. Het College van Burgemeesters en 
Wethouders vormen in deze situaties het bestuur met de wethouder onderwijs als leidinggevende. De overi-
ge gemeenten hebben het openbaar onderwijs overgedragen aan stichtingen.  
 
Zoals paragraaf 2.5 beschreef zijn Haren, Appingedam, Bedum en Groningen richting 2040 de groeikernen 
van de provincie. De vraag naar onderwijsvastgoed blijkt in Appingedam en Groningen stabiel te zijn en in de 
gemeente Haren kan de dalende vraag opgevangen worden met leerlingen uit de stad Groningen of speciaal 
onderwijs. Hierdoor blijft hoge mate van leegstand uit in deze drie gemeenten. Elke krimpgemeente daaren-
tegen kampt met leegstand. Hieruit blijkt dat er verschillen zitten in de groei- en krimpgebieden in de pro-
vincie Groningen. Deze constatering zorgt ervoor dat de verwachtingen zoals beschreven in paragraaf 3 
bevestigd worden.  
 
  

13 Gebieden: hier gaat het over de gebieden die omcirkelt zijn in figuur 14.  
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In veel plattelandsgebieden hebben gemeenten beleid op het gebied van brede scholen of het realiseren van 
IKC’s. Vaak heeft de realisatie van deze voorzieningen de voorkeur van de gemeenten. Wanneer gekeken 
wordt naar de stad Groningen is deze voorkeur niet zo duidelijk aanwezig. Dit zorgt ervoor dat de verwach-
ting met betrekking tot de verschillen tussen platteland en stedelijke gebieden (paragraaf 3) bevestigd word. 
Voor feitelijke resultaten zullen deze verwachtingen nader onderzocht moeten worden.  

5.3.3. Opvallende aspecten 
Veel onderzochte gemeenten zijn gestart met het aanpassen van het aanbod aan de toekomstige vraag naar 
onderwijsvastgoed. Het is opvallend hoeveel onderzoeken er lopen in de 23 Groningse gemeenten. Zowel op 
gemeentelijk niveau als op het niveau van de schoolbesturen. Veel gemeenten kampen met de zelfde pro-
blemen zoals leegstand, fuseren van scholen, ontwikkelen van brede scholen of IKC’s en het opstellen van 
toekomst plannen. Bij veel regio’s wordt er al samengewerkt. Hier gaat het om ambtelijke samenwerkingen 
tussen de gemeenten Veendam-Pekela en Ten Boer-Groningen, maar ook over samenwerkingen op het 
gebied van vastgoed zoals in de regio Westerkwartier en tussen de gemeenten Menterwolde, Slochteren en 
Hoogezand-Sappemeer. De verwachting is dat bij alle gemeenten de schaalvergroting kan leiden tot een 
professionaliteitslag van de organisatie en een optimalisatie van het onderwijsvastgoed, maar dat de moge-
lijke gevolgen bij de gemeente Westerkwartier en De Compagnie door de huidige samenwerkingen (zoals 
vastgesteld in paragraaf 5.1) het minst groot zijn. De optimalisatie kan leiden tot het afstoten of fuseren van 
scholen. In het begin van de fusieperiode kan dit nadelige financiële consequenties hebben door het afboe-
ken van (vaak hoge) boekwaarden. Op den duur zal het afstoten van panden bezuinigingen opleveren door 
een besparing op de exploitatiekosten. Alle gemeenten in de provincie zullen verschillen moeten overbrug-
gen. Dit kan uiteenlopen van beleidsmatige- en organisatorische verschillen tot verschillen met betrekking tot 
de uitvoering zoals de onderhoudsaanpak.  
 
De conclusies zijn dat er overeenkomsten op het gebied van beleid zijn en dat in elke beoogde fusiegemeen-
te het onderwijsvastgoed in de buurtschappen beïnvloed kan worden door een gemeentelijke herindeling. 
Daarnaast zijn er verschillen tussen het platteland, de stedelijke gebieden en de krimp- en groeikernen. Tot 
slot zijn er opvallende aspecten zoals de vele samenwerkingen binnen de gemeenten, de vele onderzoeken 
die gaande zijn en de mogelijkheid van optimalisatie van de onderwijsvastgoedportefeuille in elke gemeente.   
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
Nu het onderzoek in afgerond kunnen, er conclusies en aanbevelingen worden geformuleerd. Ten eerste zijn 
de Nederlandse gemeenten onderhevig aan vele veranderingen zoals de Participatiewet, Wet Jeugdzorg en 
de aanpassingen in de WMO. Deze veranderingen zorgen ervoor dat de gemeenten terug moeten naar hun 
kerntaken of moeten fuseren. Zo ook de 23 gemeenten in de provincie Groningen. Daarnaast leiden de da-
lende bevolkingsaantallen tot leegstand in maatschappelijk vastgoed. In het onderwijsvastgoed wordt de 
leegstand tevens verhoogd door de ontgroening van de bevolking waardoor het leerlingenaantal sterk daalt. 
In samenwerking met ABC heeft dit onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de beoogde gemeentelijk 
herindeling op het onderwijsvastgoed in de provincie Groningen plaatsgevonden. Hiervoor hebben 
Quickscans onder de 23 Groningse gemeenten en interviews met experts en gefuseerde gemeenten plaats-
gevonden. Het onderzoeksdoel luidde: Het bepalen van de mogelijke gevolgen van de beoogde gemeentelij-
ke herindeling op het onderwijsvastgoed in de provincie Groningen.  

6.1. Conclusies 
Het antwoord op de centrale vraag is gevonden en dit zorgt voor het behalen van het onderzoeksdoel. Het 
behalen van het onderzoeksdoel zorgt ervoor dat het praktijkdoel van ABC kan worden behaald. Hiervoor zal 
ABC gebruik moeten gaan maken van deze resultaten. De centrale vraag luidt: Welke mogelijke gevolgen 
heeft de beoogde gemeentelijke herindeling, in vijf fusiegemeenten, op het onderwijsvastgoed van de 23 
gemeenten in de provincie Groningen? In de meeste beoogde gemeenten moet nieuw beleid (IHP) opgesteld 
worden. Hierdoor worden de nieuwe gemeenten gedwongen om naar hun onderwijsvastgoed te kijken. De 
gemeentelijke organisaties moeten worden samengevoegd. Deze schaalvergroting leidt tot meer kennis en 
vaak tot een professionaliteitslag van de organisatie. Door het opstellen van nieuw beleid, de professionalise-
ring van de organisatie en het verdwijnen van de gemeentegrenzen moet de scholenspreiding opnieuw wor-
den bepaald. Dit kan leiden het afstoten van schoolgebouwen in dorpen en buurtschappen. Hierdoor stijgt 
de kwaliteit van schoolgebouwen en wordt de scholenspreiding verbeterd. Op financieel gebied zullen in het 
begin van de fusieperiode eenmalige uitgaven voor verbouw, nieuwbouw of het afboeken van boekwaardes 
bij het afstoten van panden plaats moeten vinden. Op langere termijn zal dit leiden tot een besparing op de 
exploitatielasten. 
 
Om specifiekere conclusies te kunnen trekken worden de drie deelvragen beantwoord aan de hand van de 
verwachtingen. De eerste deelvraag is: In welke mate zijn aanbod, vraag en beleid met betrekking tot het 
onderwijsvastgoed op elkaar afgestemd in de 23 Groningse gemeenten? De verwachtingen waren dat aan-
bod en vraag niet op elkaar aan zouden sluiten, dat er lokalen leeg stonden, dat er leerlingenprognoses 
beschikbaar waren en dat de leegstand in de toekomst zou gaan toenemen. In drie gemeenten (Groningen, 
Haren en Appingedam) was nauwelijks leegstand. In de overige twintig gemeenten was leegstand, wat er-
voor zorgde dat vraag en aanbod niet op elkaar aansloten. Op de gemeente Groningen en de gemeente 
Appingedam na daalt de vraag naar onderwijsvastgoed tot 2025. Hierdoor zal de leegstand in de toekomst 
toenemen. Alle ondervraagde gemeenten hadden leerlingenprognoses en meerjaren onderhoudsplanningen 
beschikbaar. Op de gemeenten Ten Boer, Pekela en Vlagtwedde na hadden alle gemeenten beleid in de 
vorm van een IHP. De conclusie is dat de verwachtingen kloppen, omdat aanbod en vraag bij de meeste 
Groningse gemeenten niet op elkaar aansluiten, de leegstand in de toekomst zal toenemen en er leerlingen-
prognoses beschikbaar zijn.  
 
Deelvraag 2 luidt: Welke mogelijke gevolgen heeft de beoogde gemeentelijke herindeling op het onderwijs-
vastgoed van de beoogde vijf gemeenten in de provincie Groningen? De mogelijke gevolgen gebaseerd op 
uitspraken van experts en vertegenwoordigers van fusiegemeenten zijn: 

1. De beoogde fusiegemeente moet nieuw beleid opstellen, waardoor opnieuw naar het onderwijs-
vastgoed moet worden gekeken en verschillen overbrugd moeten worden. Krimp en dalende leer-
lingenaantallen spelen hierbij een belangrijke rol.  

2. Schaalvergroting leidt tot meer kennis binnen de organisatie en daarom een professionaliteitslag in 
de organisatie. Dit leidt tot professioneler beheer van de onderwijsvastgoedportefeuille, waardoor 
de onderwijsvastgoedportefeuille geoptimaliseerd kan worden.  

3. Negatieve financiële consequenties op korte termijn, doordat extra financiële middelen nodig zijn 
voor het implementeren van het nieuwe beleid.  

4. Op lange termijn positieve financiële consequenties door investeringen in de onderwijsvastgoedpor-
tefeuille.  

5. Scholenspreiding kan geoptimaliseerd worden, door over de huidige gemeentegrenzen heen te kij-
ken en samen te werken.  

6. Het samenvoegen van portefeuilles leidt tot ver- en nieuwbouw, afstoten van panden en mogelijke 
grenscorrecties. Dit kan de scholenspreiding beïnvloeden 

De verwachting dat de herindeling zal leiden tot kansen met betrekking tot het fuseren van onderwijsvast-
goed is bevestigd. Deze mogelijke gevolgen zorgen ervoor dat in de vijf beoogde fusiegemeenten de school-
gebouwen in veertien buurtschappen en vijf dorpen kunnen worden afgestoten. Primair onderwijs blijft dan 
binnen een straal van zes á zeven kilometer bereikbaar voor alle leerlingen van de vijf beoogde fusiege-
meenten.  
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Tot slot wordt de laatste deelvraag beantwoord, deze luidt: Welke zichtbare patronen zijn er te ontdekken na 
de beoogde gemeentelijk herindeling binnen het onderwijsvastgoed in de provincie Groningen?  
De verwachting dat er verschillen in groei- en krimpgebieden, maar ook tussen stedelijke gebieden en het 
platteland waren zijn bevestigd. Uit dit onderzoek blijkt dat de mogelijke gevolgen van de beoogde gemeen-
telijke herindeling op het onderwijsvastgoed vooral plaatsvinden in de buurtschappen van de gemeenten. In 
de kernen en dorpen kan het onderwijsvastgoed ook geoptimaliseerd worden, maar dit wordt niet beïnvloed 
door de gemeentelijke herindeling. Het verwachtte verschil tussen platteland en stedelijke gebieden is hier-
mee bevestigd. Ook de verwachting met betrekking tot het verschil tussen groei- en krimpgebieden is beves-
tigd. De groeigemeenten Groningen, Haren en Appingedam hebben minder last van leegstand dan de krimp-
gebieden in de provincie Groningen. Daarnaast is het opvallend dat veel gemeenten bezig zijn met het opti-
maliseren van hun onderwijsvastgoed, dat bijna alle beoogde fusiegemeenten al samenwerken en dat bij 
elke fusiegemeente schaalvergroting kan leiden tot een professionaliteitslag van de organisatie en een opti-
malisatie van onderwijsvastgoed.  

6.2. Aanbevelingen 
Nu er conclusies zijn getrokken kunnen er aanbevelingen worden gedaan. Het gaat hier om aanbevelingen 
voor ABC, maar ook voor de Groningse gemeenten.  

6.2.1. Aanbevelingen ABC Nova Assen B.V.  
Op vijf gebieden kunnen aanbevelingen worden gedaan voor ABC. Deze gebieden zijn: nieuwe projecten, 
schrijven IHP’s, MJOP’s en Portefeuillemanagement en voortgezet onderwijs en worden in deze subparagraaf 
beschreven.  
 
Nieuwe projecten 
Het lezen van Integrale Huisvestingsplannen en het onderhouden van persoonlijke relaties kan ABC veel 
kennis verschaffen, waardoor actief acquisitie gevoerd kan worden. De gemeentelijke herindeling kan nieuwe 
projecten opleveren zoals project- en procesmanagement van de nieuwbouw van brede scholen, van IKC’s of 
van het verbouwen van de huidige scholen opleveren. 
 
Schrijven IHP’s  
Om verder in te spelen op gemeentelijke herindeling op het gebied van onderwijsvastgoed, kan ABC zich 
specialiseren in het schrijven van integrale huisvestingsplannen voor gemeenten. Vrijwel elke nieuwe ge-
meente moet dit gaan opstellen en in sommige gevallen zal dit worden uitbesteed aan een adviesbureau. 
 
MJOP’s en Portefeuillemanagement  
Daarnaast bestaat er een mogelijkheid om in te spelen op de overheveling van het buitenonderhoud naar de 
schoolbesturen. Dit kan door te specialiseren in het schrijven van MJOP’s en portefeuillemanagement voor 
schoolbesturen. Sommige schoolbesturen zijn juridisch eigenaar van veel onderwijsgebouwen. Portefeuille-
management van deze gebouwen kan misschien extern uitgevoerd worden en een nieuwe markt zijn voor 
ABC. Geadviseerd wordt hier nader onderzoek naar te doen. 
 
Voortgezet onderwijs 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de krimp bij het voorgezet onderwijs enkele jaren later zal toeslaan. 
De dalende leerlingenaantallen kunnen, net als bij het primair onderwijs, voor de schoolbesturen van mid-
delbaar onderwijs een aanleiding zijn om goed naar de vastgoedportefeuille te gaan kijken. Door hierop in te 
spelen kan ABC nieuwe markten aanboren, wat in de toekomst projecten zou kunnen opleveren. Het wordt 
aanbevolen om aanvullend onderzoek te doen om deze markt goed in kaart te brengen.  
 
Tot slot wordt aanbevolen om de gemeentelijke herindeling goed in de gaten te houden en alert te blijven 
om, wanneer er ontwikkelingen zijn, hierop direct in te kunnen spelen. 

6.2.2. Aanbevelingen Groningse gemeenten 
Aan de Groningse gemeenten wordt aanbevolen om rekening te houden met de gemeentelijke herindeling 
bij het opstellen van nieuw gemeentelijk onderwijsbeleid. Hierbij is van belang om over de huidige gemeen-
tegrenzen heen te kijken, waardoor het mogelijk is om onderwijsvastgoed in kernen en dorpen te optimalise-
ren en in buurtschappen af te stoten. Dit levert besparingen op de exploitatiekosten op. Gemeenten kunnen 
de schakel zijn tussen de verschillende schoolbesturen, waardoor zij een aanzet tot samenwerken tussen 
schoolbesturen kunnen geven. Dit leidt tot een optimale onderwijsvastgoedportefeuille in de regio. Er wor-
den momenteel veel onderzoeken uitgevoerd en ervaringen opgedaan binnen de gemeenten in de provincie 
Groningen. Kennisdeling van deze resultaten kan voorkomen dat gemeenten dingen dubbel uitvoeren, maar 
ook dat het kennisniveau wordt verhoogd. Dit kan door een digitale databank waar de nieuwste onderzoeken 
gepubliceerd kunnen worden.  
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7. DISCUSSIE 

Nu het onderzoek afgerond is kan er teruggeblikt worden. In dit hoofdstuk wordt kritisch gekeken naar het 
verloop van het onderzoek. Alle onderdelen van het onderzoek worden onder de loep genomen. Waar het 
kan wordt feedback gegeven. 
 

7.1. Eigen visie en creativiteit 
Door mijn oriënterende stage bij ABC heb ik samen met het bedrijf een afstudeeronderzoek opgesteld waar-
door ik grote invloed had op mijn onderwerp. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik gemotiveerd was om een goed 
resultaat neer te zetten. Tijdens het schrijven van mijn Plan van Aanpak lag de focus bij de 23 Groningse 
gemeenten en was het de bedoeling om door het interviewen van de Groningse gemeenten de mogelijke 
gevolgen van de beoogde gemeentelijke herindeling in kaart te brengen. De Groningse gemeenten konden 
weinig zeggen over de mogelijke gevolgen van de beoogde gemeentelijk herindeling. Uiteindelijk heb ik 
gekozen voor het interviewen van experts en vertegenwoordigers van fusiegemeenten. Hierdoor is toch nog 
de juiste informatie verzameld. Ook kwam ik er snel achter hoe actueel mijn onderwerp was. Hierdoor kon-
den gemeenten veel vertellen. Gemeenten zeiden dan: ‘Wist je al dat wij hier mee bezig waren?, waardoor 
mijn onderzoek steeds meer relevantie kreeg.   
 

7.2. Voordelen en beperkingen 
Een voordeel was dat mijn collega’s en de zusteronderneming Republiq veel kennis in huis hadden. Hierdoor 
heb ik mijn onderzoek diverse malen aan hun kunnen voorleggen, wat ervoor gezorgd heeft dat ik geen 
essentiële aspecten over het hoofd heb gezien. Door onderzoeken (Accommodatienota Oldambt, Accommo-
datie Inventarisatie Emmen) van ABC en de omgevingsanalyse van de provincie Groningen heb ik de juiste 
verwachtingen kunnen opstellen die uiteindelijk overeen kwamen met de resultaten. De focus op onderwijs-
vastgoed was een beperking. Wanneer het onderzoek op al het maatschappelijk vastgoed gefocust was 
geweest, waren de mogelijke gevolgen van de beoogde gemeentelijke herindeling op het onderwijsvastgoed 
misschien groter geweest. Zelf denk ik dat dit voortkomt uit de wettelijke plicht voor goede onderwijshuis-
vesting en het toezicht vanuit schoolbesturen, leerkrachten en ouders. Hierdoor worden de gemeenten au-
tomatisch gedwongen om goed voor hun onderwijsvastgoed te zorgen. Bij het overige maatschappelijk vast-
goed is er geen wettelijke plicht en vaak ook geen bestuur of groep die voor toezicht zorgt. De motivatie 
voor goede huisvesting kan daarom minder van belang zijn, wat kan leiden tot grotere mogelijke gevolgen 
na de beoogde gemeentelijke herindeling. Het voordeel van dit onderzoek is dat het een beeld creëert over 
de gehele provincie Groningen, maar ook op gemeentelijk niveau. 
 

7.3. Betrouwbaarheid 
Alle maatregelen om de betrouwbaarheid te verhogen zijn uitgevoerd, hierdoor zijn de resultaten uit dit 
onderzoek betrouwbaar. Hieronder wordt de betrouwbaarheid nader toegelicht.  
 
Peer examination 
Door de peer examination is de Quickscan voorgelegd aan experts en collega’s. Tijdens het onderzoek bleek 
dat er geen belangrijke onderwerpen werden gemist, waardoor er geconcludeerd kon worden dat het meet-
instrument volledig was. De peer examination heeft de betrouwbaarheid van het onderzoek verhoogd.  
 
Systematische onderzoeksmethode 
Elke geïnterviewde is ondervraagt aan de hand van dezelfde topics. Tevens is de dataverzameling en -
analyse is gedaan aan de hand van vastgestelde parameters. Door deze systematische manier van werken 
zijn toevallige fouten voorkomen, wat geleid heeft tot betrouwbare informatie.  
 
Herhaling van het meetinstrument 
Het meetinstrument is 23-maal herhaald waarbij gold dat hoe vollediger de gegevens, hoe betrouwbaarder 
de Quickscan. Bij de Quickscans van de gemeenten die hebben meegewerkt waren meer gegevens bekend, 
waardoor deze Quickscans betrouwbaarder zijn dan de Quickscans van de gemeenten waar geen informatie 
over beschikbaar was. De Quickscan leverde veelal dezelfde resultaten op, waardoor er geconcludeerd kan 
worden dat de juiste vragen zijn gesteld. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van het onderzoek.  
 
Triangulatie 
Er zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Het ging om bureauonderzoek met secundaire en grijze 
literatuur en veldonderzoek door interviews. Hierdoor zijn de data en de resultaten van veel verschillende 
invalshoeken bekeken en geoptimaliseerd. Dit heeft geleid tot een verhoging van de betrouwbaarheid van de 
resultaten.  
 
Vergelijking onderzoeksresultaten 
De onderzoeksresultaten zijn vergeleken met de resultaten uit de Transitieatlas Primair Onderwijs Achter-
hoek. Deze resultaten kwamen overeen, waardoor de betrouwbaarheid van de resultaten verhoogd is.  
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7.4. Validiteit  
De interne validiteit is gewaarborgd door de korte doorlooptijd van het onderzoek en de selectie van de 
personen voor de peer examination. Door de peer examination is het meetinstrument vanuit vier verschillen-
de invalshoeken bekeken. Hierdoor zijn systematische fouten voorkomen en konden de juiste conclusies 
worden getrokken. Het onderzoek was afhankelijk van informatie vanuit Groningse gemeenten. Door deze 
informatie specifiek te benoemen en te beperken is de uitval verkleind. Deze maatregelen samen hebben de 
interne validiteit verhoogd. Door het toevoegen van interviews met gefuseerde gemeenten en experts zijn de 
resultaten gewaarborgd en is de validiteit gehandhaafd (Verhoeven, Wat is onderzoek?, 2011).  

7.5. Belangen rondom onderwijsvastgoed 
Dit onderzoek is gedaan vanuit de parameters omvang, bezetting, eigendom, onderhoudsstaat/bouwjaar, 
boekwaarde, de leerlingenvervoersgrens en de analyse tussen vraag en aanbod. Naast deze aspecten spelen 
er nog vele aspecten rondom dit onderwerp. Om een bredere context te scheppen zijn de aspecten, die 
tijdens de gesprekken met de gemeenten naar voren kwamen, hieronder weergegeven. 

7.5.1. Politieke belangen & het belang van schoolbesturen 
De keuze of een school zal sluiten of niet zal altijd in handen zijn van 
het schoolbestuur. Zij kiezen welke scholen zij behouden en welke 
niet. Een schoolbestuur kan er voor kiezen om een kleine school in 
stand te houden vanwege een goede scholenspreiding of het behou-
den van hun aanwezigheid in een bepaald gebied. Daarnaast zijn ze 
juridische eigenaar van het gebouw. Dit betekent dat het schoolbe-
stuur het gebruiksrecht van het gebouw heeft. De gemeenten hebben 
beleid op gebied van onderwijshuisvesting. Doordat het juridische 
eigendom en de zeggenschap over het sluiten van scholen bij de 

schoolbesturen ligt, zijn de gemeenten voor de uitvoering van het 
beleid afhankelijk van de schoolbesturen. Om de belangen van beide 
partijen te waarborgen moeten de gemeenten met schoolbesturen in 
gesprek. Wanneer een schoolbestuur een school sluit gaat het juridi-
sche eigendom terug naar de gemeente. De gemeente besluit dan wat 
er met het gebouw gaat gebeuren. Dit kan afhangen van politieke 
voorkeuren in bijvoorbeeld de gemeenteraad, zoals in Winsum (Fi-
guur15). 

7.5.2. Maatschappelijk belang 
Over het maatschappelijk belang van een school in een dorp kan ge-
discussieerd worden. De ene persoon vindt dat het bijdraagt aan de 
sociale samenhang en de andere persoon spreekt dit tegen. In som-
mige dorpen is de school de laatste overgebleven voorziening. Voor 
ouders kan de school een ontmoetingsplek zijn. Wanneer deze school 
sluit kunnen de inwoners het gevoel krijgen dat de sociale samen-
hang en de levendigheid in het dorp gaat verdwijnen. Daarnaast 
kunnen inwoners veel oude herinneringen hebben aan de school. Al 
deze belangen zorgen ervoor dat het sluiten van een school niet ge-
makkelijk is en brengt veel commotie en emotie met zich mee. Overal 
in Pieterburen zie je protestbordjes en regelmatig haalt een sluiting 
van de school de krant (Figuur 16,17 en 18). De schoolbesturen en 
gemeenten zijn hierdoor genoodzaakt om in overleg te gaan met 
ouders en dorpsbewoners om protesten te voorkomen.  
 

7.5.3. Belang verschillende denominaties 
Scholen met verschillende denominaties kunnen fuseren door het 
opzetten van een samenwerkingsschool. Hierbij zijn vele verschillende 
vormen denkbaar zoals levensbeschouwing geven in plaats van gods-
dienst, godsdienst als apart vak aanbieden of juist godsdienst aanbie-
den voor iedereen (Meulema, 2015). Vaak heeft een SWS een identi-
teitscommissie waarin ouders en medewerkers van beide stromingen 
vertegenwoordigd zijn. Deze commissie moet de verschillende identi-
teiten op de school waarborgen (Thalens, 2014). Tijdens het onder-
zoek bleek dat er grote verschillen waren in de samenwerkingen tussen 
de schoolbesturen. In sommige regio’s waren de schoolbesturen bereid 
samen te werken of zelfs te fuseren met andere denominaties, maar in 
andere regio’s niet. 

Figuur 15: Krantenbericht Dagblad van 
het Noorden - Sluiting school Winsum 

Figuur 16: Protestborden in Pieterburen 

Figuur 17: Krantenbericht sluiting school 
Kiel-Windeweer 

Figuur 18: Krantenbericht sluiting school 
Den Andel 
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Deze samenkomst van belangen zal te allen tijde invloed uitoefenen op de toekomstige scholenspreiding in 
de provincie Groningen. Deze belangen zijn moeilijk te meten en verschillen per school, dorp of gemeente. 
Daarom zijn ze voor dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Dit zorgt er wel voor dat de resultaten van 
het onderzoek minder representatief zijn voor de werkelijkheid. 

7.6. Voortgezet onderwijs 
Op 13 januari 2015 publiceerde het Dagblad van het Noorden een Onderwijsbijlage. Deze bijlage besteedde 
uitgebreid aandacht aan onderwijs in Groningen, Drenthe en Friesland in relatie tot krimp. Hierin werd ge-
constateerd dat na de krimp bij het primair onderwijs de krimp bij het voortgezet onderwijs zal toeslaan. 
Tijdens de interviews werd dit bevestigd door verschillende gemeenten. Ook zij gaven aan dat het voortge-
zet onderwijs over een aantal jaar te maken zal krijgen met dalende leerlingenaantallen. De gemeenten in de 
provincie Groningen hadden weinig tot geen inzicht in het voortgezet onderwijs. Daarom is dit voor dit on-
derzoek in mindere maten meegenomen. Dit maakt het onderzoek minder compleet. Het voortgezet onder-
wijs zal kunnen leren van de ervaringen in het primair onderwijs en zal in beweging moeten komen.  
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BEGRIPPENLIJST 

 
Ahri-procedure: volgt uit de wet van algemene regels herindeling 
 
Beroepsbevolking: personen tussen de 14-64 jaar die ten minste 12 uur per week werken, werk voor 
minimaal 12 uur aanvaard hebben of personen die verklaren ten minste 12 uur per week te willen werken, 
daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste 12 uur per week te vinden. 
Brede scholen: gebouwen waar meerder voorzieningen voor kinderen zijn geclusterd bijvoorbeeld basis-
scholen, peuterspeelzaal, kinderopvang en bibliotheek. De invulling kan in elk gebouw een andere samen-
stelling hebben.  
 
Economische eigendom: wel eigenaar, geen gebruiksrecht(vaak de gemeente) 
 
Gebieden: hier gaat het over de gebieden die omcirkelt zijn in figuur 14 
Groeikernen: plaatsen waar het bevolkingaantal toeneemt 
 
Integraal huisvestingsplan (IHP): een beleidsdocument op het gebied van onderwijshuisvesting waarin 
het beleid met betrekking tot onderwijs huisvesting wordt vastgelegd.  
Integrale kindcentra (IKC’s): gebouw waar meerdere kindvoorzieningen zoals basisscholen, kinderop-
vang, peuterspeelzaal, onder één dak gevestigd zijn. De invulling kan in elk gebouw een andere samenstel-
ling hebben. 
 
Juridisch eigendom: geen eigenaar, wel gebruiksrecht (vaak het schoolbestuur) 
 
Krimpgebieden: plaatsen waar het bevolkingaantal afneemt 
 
Lumpsumbekostiging: een bedrag voor alle kosten die onderwijsinstellingen maken die de onderwijsin-
stellingen krijgen van het Rijk. De hoogte van het bedrag hangt grotendeels af van het leerlingenbestand. 
 
Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP): een document waar de onderhoudstaken met kosten en plan-
ning worden weergegeven per gebouw.  
 
Patronen: verschillen, overeenkomsten of opvallende aspecten met betrekking tot onderwijsvastgoed in de 
provincie Groningen. 
Platteland: Een rastervierkant van 500 bij 500 meter met een omgevingsadressendichtheid van minder dan 
1500 adressen 
 
Samenwerkingsschool (SWS): één school met twee verschillende geloofsovertuigingen. Vaak ontstaan 
vanuit een fusie van twee scholen. 
Sociale cohesie: de mate waarin mensen in hun gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokken-
heid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijk leven, als lid van de maatschappij en als burger in de 
samenleving 
Stedelijke gebieden: een rastervierkant van 500 bij 500 meter met een omgevingsadressendichtheid van 
1500 of meer adressen 
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Bijlage 1: bevolkingsontwikkeling en krimpgebieden Nederland 

   
Nederland in 2014    Nederland in 2025   Nederland in 2040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sterkste krimp en groeigebieden in Nederland.
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Bijlage 2: demografische ontwikkelingen 

 

Figuur: Inwoners Provincie Groningen 1990 - 2040 
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Figuur: Leeftijdsopbouw in de provincie Groningen 
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Bijlage 3: economische ontwikkelingen  

 
Figuur: aandeel huishoudens met hoge welvaart per gemeente 2011 
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Bijlage 4: sociale ontwikkelingen 
 

 
Figuur: Waardering voorzieningen provincie Groningen 
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Bijlage 5: aardbevingengebied  
 

 
Figuur: Gebied dat wordt beïnvloed door zwaardere aardbevingen. 
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Bijlage 6: gemeenten in de provincie Groningen 
 
Tabel. Belangrijke gegevens per Groningse gemeente 
 
 

Aantal inwoners Aantal huishou-
dens 

Migratiesaldo Opleidingsniveau 

Appingedam 12.032 5.444 90 Havo/VWO/MBO 
Bedum 10.447 4.253 28 Havo/VWO/MBO 
Bellingwedde 9.261 4.113 158 HBO/Universitair 
De Marne 10.527 4.674 -22 Havo/VWO/MBO 
Delfzijl 26.635 11.909 26 LBO/VMBO/Mavo 
Eemsmond 16.426 6.916 -42 LBO/VMBO/Mavo 
Groningen 187.298 109.976 2.747 HBO/Universitair 
Grootegast 12.141 4.634 39 LBO/VMBO/Mavo 
Haren 18.516 8.177 144 HBO/Universitair 
Hoogezand-Sappemeer 34.754 15.409 43 Havo/VWO/MBO 
Leek 19.364 7.951 -31 Havo/VWO/MBO 
Loppersum 10.452 4.380 -20 Havo/VWO/MBO 
Marum 10.449 4.123 4 Havo/VWO/MBO 
Menterwolde 12.503 5.264 -119 LBO/VMBO/Mavo 
Oldambt 39.486 17.501 29 LBO/VMBO/Mavo 
Pekela 13.054 5.743 -46 Havo/VWO/MBO 
Slochteren 15.555 6.352 -32 Havo/VWO/MBO 
Stadskanaal 33.416 14.645 -122 LBO/VMBO/Mavo 
Ten Boer 7.427 2.915 14 LBO/VMBO/Mavo 
Veendam 28.024 12.322 -20 LBO/VMBO/Mavo 
Vlagtwedde 16.260 7.108 165 LBO/VMBO/Mavo 
Winsum 14.073 5.836 -11 Havo/VWO/MBO 
Zuidhorn 18.568 7.300 -7 Havo/VWO/MBO 

 
Figuur: opleidingsniveau per gemeente in de provincie Groningen 

   



Plan van Aanpak ‘Provincie Groningen & haar onderwijsvastgoed’ 
Pagina 50 van 55 

Bijlage 7: accommodatielijst Quickscan 
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Bijlage 8: interviewprotocol Quickscan stap 1,2 en 3 
 
Inleiding 
Goedemorgen/goedemiddag. Hartelijk bedankt voor het meewerken aan mijn onderzoek, hoe veel tijd heeft 
u beschikbaar? Het lijkt mij goed om eerst wat over onszelf te vertellen waarna ik start met mijn vragen. 
Wat vindt u hiervan? En hebt u bezwaar tegen het opnemen van het interview? Dit zorgt ervoor dat ik mijn 
data kan uitschrijven. Allereerst even wat over mijzelf. Ik ben Anne Bolster en ben op dit moment aan het 
afstuderen voor mijn opleiding Vastgoed en Makelaardij aan de Hanzehogeschool. Dit doe ik bij ABC Nova te 
Assen waar ik 2,5 stage loop en 2,5 dag onderzoek doe naar de invloeden van de beoogde gemeentelijke 
herindeling op het onderwijsvastgoed in de provincie Groningen. Het onderzoeksdoel luidt: 
 
Het bepalen van de mogelijke gevolgen van de beoogde gemeentelijke herindeling op het onderwijsvast-
goed in de provincie Groningen. 
 
Dit onderzoek moet handvaten opleveren over wat er met het onderwijsvastgoed moet gebeuren na de 
beoogde gemeentelijke herindeling van 2018. Uit het onderzoeksdoel is de volgende centrale vraag ont-
staan: 
 
Welke mogelijke gevolgen heeft de beoogde gemeentelijke herindeling, in vijf fusiegemeenten, op het 
onderwijsvastgoed van de 23 gemeenten in de provincie Groningen?   
 
Interviewvragen 
Topic 1: Beleid 

• Beleid ten opzichte onderwijsvastgoed in het algemeen 
o Is er beleid per kern of is het beleid algemeen voor de gehele gemeente? 
o Welke belangrijke ontwikkelingen spelen er op dit moment met betrekking tot onderwijs-

huisvesting? 
• Heeft de gemeente beleid ten aanzien van onderwijsvastgoed?. Hoe gaat de gemeente om met on-

derwijsgebouwen en zijn hier richtlijnen voor? Belangrijke onderwerpen hierbij zijn:  
o Wat zijn hier de belangrijkste trends bij de leerlingen prognoses? Bij zowel primair, voort-

gezet en speciaal onderwijs. 
Organisatie 

• Kunt u iets vertellen over de plek van onderhuisvesting binnen de gemeentelijke organisatie? 
 
Duurzaamheid 

• Wel beleid: wat zijn de hoofdlijnen van dit beleid? 
• Geen beleid: is er een specifieke reden waarom er geen beleid is? 

 
Financieel 

• Onderwijshuisvesting begroting 
• Budget toereikend genoeg 
• Budget en krimp 

o Krimpt het budget? 
o Heeft dit invloed op de kwaliteit van de gebouwen? 

• Welke scholen zijn hoge kostenposten?  
 
Topic 2: Aanbod 
Courantheid 

• Welke gebouwen zijn de afgelopen 5 jaar grootschalig gerenoveerd of nieuwgebouwd?  
• Zijn er gebouwen die eventueel herbestemd kunnen worden?  

 
Onderhoud 

• Hoe wordt onderhoud gemeld/uitgevoerd? 
• Welke gebouwen zijn toe aan groot onderhoud?  
• Hoe gaat de gemeente om met de doordecentralisatie van het buitenonderhoud? 
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Topic 3: vraag 
Leerlingen prognoses aanwezig:  

• Wat zijn de belangrijkste trends in uw gemeente?  
• Zijn er verschillen per kern?  

 
Leerlingen prognoses niet aanwezig: 

• Wat verwacht u globaal op het gebied van leerlingen aantallen? 
• Zijn er scholen die nog groeien? Zo ja weet u welke? 
• Sluitende scholen aanwezig: welke scholen worden de komende 5 jaar gesloten?   

 
Indien scholen leeg komen te staan, wat doet de gemeente dan met deze scholen?  
 
Topic 4: Gemeentelijke herindeling 
Welke invloed zal de herindeling hebben op het onderwijsvastgoed? 

• Bereid om samen te werken? 
• Scholen fuseren buiten de huidige gemeente grenzen? 

 
Topic 5: Overige 
Hebben de gemeente nog belangrijke eisen en wensen richting de toekomst? 
 
Zijn er nog belangrijke ontwikkelingen die invloed hebben op het onderwijsvastgoed? 

• Nieuwe woonwijken/ontwikkelingen? 
• Ontwikkelingen (bijv. brede scholen, integrale kindcentra etc.) 

 
Wat zijn de belangrijkste voorzieningen buiten de gemeentegrenzen? 
 
Slot 
Ik ben door mijn onderzoeksvragen heen en heb u hebt ze zo volledig beantwoord. 
Hebt u nog vragen of toevoegingen?  
 
Hartelijk dank voor uw tijd en de bijdrage aan mijn onderzoeksresultaten. 
 
Anne Bolster 
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Bijlage 9: interviewprotocol fusiegemeenten en experts 
 
In dit formulier vindt u de vragen met betrekking tot mijn onderzoek. Om mijn onderzoek te verduidelijken is 
hieronder mijn onderzoeksdoel en centrale vraag weergegeven.  
 
Het onderzoeksdoel luidt: 
Het bepalen van de mogelijke gevolgen van de beoogde gemeentelijke herindeling op het onderwijsvast-
goed in de provincie Groningen.  
 
Dit onderzoek moet handvaten opleveren over wat er met het onderwijsvastgoed moet gebeuren na de 
beoogde gemeentelijke herindeling van 2018. Uit het onderzoeksdoel is de volgende centrale vraag ont-
staan: 
Welke mogelijke gevolgen heeft de beoogde gemeentelijke herindeling, in vijf fusiegemeenten, op het 
onderwijsvastgoed van de 23 gemeenten in de provincie Groningen?   
 
Aangezien uw gemeente ontstaan is uit een gemeentelijke herindeling ben ik benieuwd welke gevolgen deze 
herindeling op uw vastgoed, en speciaal onderwijsvastgoed heeft gehad. In totaal gaat het om 9 vragen dat 
10 tot 20 minuten van uw tijd in beslag neemt.  
 
Vragen 
 
1. Wat moest er gebeuren om nieuw integraal beleid op te stellen voor de nieuwe gemeente? (Zullen er bijv. 
veel verschillen overwonnen moeten worden of andere strategieën bepalen etc.) 
 
2. Wat is er verandert met betrekking tot de organisatie van de afdeling onderwijs huisvesting/vastgoed? 
(mensen samenvoegen, centralisatie of wijzigen van de afdeling etc.)  
 
3. Heeft de schaalvergroting geleid tot een professionaliteitslag in de organisatie? Zo ja, op welke manier is 
dit terug te zien? (denk hierbij aan meer aandacht voor het onderwerp, hogere kwaliteit medewerkers, op-
zetten van een andere werkmethode)  
 
4. Heeft de gemeentelijke herindeling gevolgen gehad de onderwijsfinanciën van de gemeente? (bijv. extra 
kosten door samenvoeging of kunnen ze bezuinigen)  
 
5. Heeft de gemeentelijk herindeling gevolgen gehad op de vraag naar onderwijsvastgoed? Zo ja welke dan? 
Zo nee, waarom niet?  
 
6. Heeft de gemeentelijk herindeling gevolgen gehad op het aanbod van onderwijsvastgoed? Zo ja welke 
dan? Zo nee, waarom niet? 
 
7. Wat waren de gevolgen van de gemeentelijke herindeling op de scholenspreiding binnen de gemeente? 
(kan er bijvoorbeeld beter omgegaan worden met scholen in grensdorpen of zullen andere keuzes worden 
gemaakt met betrekking tot het in stand houden van scholen) 
 
8. Heeft de gemeentelijk herindeling gevolgen gehad op het behouden of afstoten van scholen? Zo ja welke 
dan? Zo nee, waarom niet? 
 
9. Waar zijn jullie als gemeente tegen aanlopen met het samenvoegen van hun vastgoedportefeuilles?  
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Bijlage 10: email richting gemeenten 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Allereerst zal ik mij even kort voorstellen. Ik ben Anne Bolster en studeer Vastgoed & Makelaardij aan de 
Hanzehogeschool. Voor mijn afstudeeronderzoek doe ik voor ABC Nova onderzoek het onderwijsvastgoed in 
de provincie Groningen.  
 
De eerste stap van dit onderzoek is een Quickscan op het onderwijsvastgoed van alle Groningse gemeenten, 
waaronder die van u. Hierbij wil ik het huidige aanbod, de vraag en het beleid vaststellen. Om deze eerste 
stap te kunnen uitvoeren heb ik een aantal gegevens nodig van elke gemeente in Groningen. Hierbij gaat 
het om gegevens van de onderwijsaccommodaties en informatie over onderwijsbeleid.  Hiervoor zou ik graag 
in gesprek gaan iemand van uw gemeente die mijn verder kan helpen met dit onderwerp. 
 
Dit is voor uw gemeente een mooie kans om inzicht te krijgen in uw onderwijsvastgoed en u helpt mij erg 
verder. Na het interview zal ik uw gemeente op de hoogte houden van de resultaten. De onderzoeksresulta-
ten worden voor uw gemeente beschikbaar gesteld. Hopelijk is uw gemeente bereid om mee te werken met 
mijn afstudeeronderzoek.   
 
Ik hoor graag van u of van één van uw collega’s.   
 
Met vriendelijke groet, 
ABC Nova 
 
Anne Bolster 
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Bijlage 11: Overzicht medewerking gemeenten 

 

Gemeente 
 

Aantal contact-
momenten 

Deelname 
ja/nee 

Opmerkingen 

Appingedam 3 Nee Geen contact kunnen leggen met de juiste per-
soon.  

Bedum 3 Nee Geen medewerking 
Bellingwedde 3 Nee Geen medewerking, data verzameld via rapporten 

van Stichting Scholenbouwmeester Groningen. 
De Marne 2 Ja Interview gehad met R. van Nuil.  
Delfzijl 3 Ja Interview gehad met E. van Gilst 
Eemsmond 2 Ja Interview gehad met F. Rispens 
Groningen 4 Ja Interview gehad met W. Bosker en J. Wilkens.  
Grootegast 3 Nee Geen contact kunnen leggen. Door Regionaal 

Huisvestingsplan en mijn gesprekken bij de ge-
meente Leek en Zuidhorn genoeg data verzameld.  

Haren 2 Ja Via email contact gehad met H. de Boer en het 
integraal huisvestingsplan toegestuurd gekregen. 

Hoogezand-Sappemeer 3 Ja Interview gehad met A. Tamminga 
Leek 2 Ja Interview gehad met F. Huisman 
Loppersum 2 Ja Interview gehad met R. Kappers 
Marum 3 Nee Geen medewerking door tijdgebrek. Door Regio-

naal Huisvestingsplan en mijn gesprekken bij de 
gemeente Leek en Zuidhorn genoeg data verza-
meld  

Menterwolde 3 Nee Geen contact kunnen leggen met de juiste per-
soon. 

Oldambt 3 Ja Juiste gegevens aangeleverd gekregen van M. 
Visser via de email. Daarnaast M. Visser geïnter-
viewd voor het inventariseren van eventuele in-
vloeden van een gemeentelijke herindeling op 
onderwijsvastgoed.  

Pekela 2 Ja Interview gehad met A. van Duiven-
dijk(samenwerkingsverband met gemeente Veen-
dam, De Compagnie) 

Slochteren 4 Ja Contact gelegd met wethouder op het congres 
Barometer Maatschappelijk vastgoed. Naar meer-
dere malen contact te hebben gehad heeft de 
gemeente op het laatste moment een beperkt 
aantal gegevens aangeleverd via de email.  

Stadskanaal 2 Ja Interview gehad met G. Hidding 
Ten Boer 4 Ja Zie gemeente Groningen(zelfde ambtelijke appa-

raat) 
Veendam 2 Ja Interview gehad met A. van Duiven-

dijk(samenwerkingsverband met gemeente Peke-
la, De Kompagnie) 

Vlagtwedde 2 Ja Interview gehad met L. Faber 
Winsum 2 Ja Interview gehad met J. Appelhof 
Zuidhorn 2 Ja Interview gehad met J. Thalens en P. van Dijk 
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