De Borgstee
MFC De Borgstee in Harkstede wordt versterkt en verduurzaamd. Op die manier wordt het gebouw
aardbevings- en toekomstbestendig. Meer informatie over dit traject leest u hieronder.
Scholenprogramma
Naar aanleiding van de gevolgen van de gaswinning zijn alle schoolgebouwen in 2015 gecontroleerd.
Uit deze inspecties bleek dat voor iedere school bouwkundige maatregelen nodig zijn om
aardbevingsbestendig te worden. Die conclusie heeft voor de gemeente Midden-Groningen geleid
tot het opstarten van het “Scholenprogramma”. Het programma bestaat uit meer dan 20 projecten
die allemaal in 2021 klaar moeten zijn. De versterking en verduurzaming van de Borgstee maakt deel
uit van het Scholenprogramma van de gemeente Midden-Groningen.
Versterking
Uit analyse van MFC De Borgstee is gebleken dat er gebrek aan sterkte en stijfheid in het gebouw zit.
De versterking is gericht op het minimaliseren van het instortingsgevaar bij een extreem zware
aardbeving. Om dat te realiseren moeten bijvoorbeeld vloeren en wanden aan elkaar verbonden
worden en moeten wanden met stalen constructies verstevigd worden. Het overgrote deel van de
werkzaamheden vindt van binnenuit plaats. De NAM financiert de versterking. De uitvoering gebeurt
door het Centrum Veilig Wonen. Het plan voor de versterking is grotendeels afgerond.
Verduurzaming
Vanuit het Rijk zijn middelen ter beschikking gesteld om schoolgebouwen te verduurzamen. Dit
budget kan worden besteed aan duurzaamheid en leefklimaat. Ook voor MFC De Borgstee is budget
beschikbaar voor dergelijke maatregelen. Over de precieze invulling hiervan vindt nog overleg plaats
met de gebruikers van het gebouw.
Planning
Iedereen wil natuurlijk het liefst weten wat wanneer precies staat te gebeuren. In uitgebreide en
complexe trajecten zoals die uit het Scholenprogramma is dat echter niet zo eenvoudig. Voordat de
werkzaamheden kunnen starten moet het plan klaar zijn voor uitvoering. Daarnaast wordt ook
gekeken naar een praktisch geschikt moment binnen een schooljaar en binnen een
competitieseizoen van de sportverenigingen. Voor de versterkings- en verduurzamingsmaatregelen
wordt aangestuurd op uitvoering in de periode van mei tot september 2020. Pas als er een
aannemer is geselecteerd wordt een meer gedetailleerde planning gemaakt. Op basis daarvan
kunnen ook de consequenties voor de gebruikers worden aangegeven.

