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Aan: de leden van de gemeenteraad van Loppersum 
 Postbus 25 
 9919 ZG  Loppersum 
 
Van: Vereniging Voor Volksvermaak / Dorpsbelangen, Garsthuizen en Startenhuizen 
 Vereniging dorpsbelangen Leermens, Leermens 
 OBS Dieftil en dorpsbelanmgen Oosterwijtwerd, Oosterwijtwerd 
 OBS Abt Emo en dorpsvereniging Orando, Westeremden 
 OBS Wirdumerdraaischool, Wirdum 
 OBS de Zandplaat en Vereniging voor Dorpsbelangen ’t Zandt, ’t Zandt 
 OBS Wilgenstee en Vereniging dorpsbelangen Zeerijp, Zeerijp 
 p/a Huizingerweg 7a 
 9922 PP  Westeremden 
 
 
        Gemeente Loppersum, 28 maart 2011 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Nadat u vier weken geleden de petitie ontving van de Abt Emo School uit Westeremden, ontvangt u 
nu deze brief namens alle bovenvermelde scholen en dorpsverenigingen in de gemeente Loppersum. 
 
Met deze brief willen wij duidelijk maken dat wij het IHP in zijn huidige vorm onacceptabel vinden en 
dat u op basis van dit IHP geen besluit mag nemen. Wij vinden dat dit IHP op de verkeerde manier tot 
stand is gekomen, inhoudelijk rammelt en ook in zijn conclusies niet deugt. In deze brief lichten wij dit 
toe. 
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Communicatie en participatie 
Bij de totstandkoming van het IHP zijn de scholen, ouders en dorpen niet betrokken. Hierdoor is een 
rapport ontstaan dat inhoudelijk niet sterk is en waarvoor bij de scholen, ouders en dorpen die het 
aangaat geen draagvlak bestaat. Ook na totstandkoming van het rapport is de communicatie 
onvoldoende geweest en niet in overeenstemming met het gemeentelijk beleid.  
De schoolbesturen hebben het IHP nooit toegezonden aan de scholen en ook de gemeente heeft 
nagelaten haar inwoners actief over het rapport te informeren. Belanghebbenden moesten het rapport 
zelf zien te vinden, lezen en interpreteren en dan maar zien te komen tot eventuele vragen aan de 
wethouder. 
  
Inhoudelijk 
Als gezegd rammelt het IHP inhoudelijk. Wij noemen hier vier hoofdpunten. Het zijn punten die 
essentieel zijn voor de conclusies van het rapport. 
 
Kwaliteit 
Het rapport wekt de suggestie dat met de geschetste toekomstscenario’s een grote verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs gepaard zal gaan. Een onderbouwing hiervoor echter wordt niet gegeven. 
Wij zijn het in ieder geval niet op voorhand eens met een belangrijk deel van de geschetste voordelen 
en met deze conclusie.  
 
Krimp 
Het IHP gaat uit van een afname van 29% van het aantal leerlingen tot 2027. Dit wordt als een 
vaststaand en onontkoombaar feit wordt gepresenteerd. Wij beschikken over geheel andere cijfers, 
afkomstig van het CBS. Daarnaast gaan voorspellingen voor deze leeftijdsgroep gepaard met grote 
onzekerheden en zijn deze gevoelig voor veranderingen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan de 
huidige grote investeringen in onze regio. Het lijkt ons niet goed op basis van de nu in het IHP 
geschetste cijfers tot zulke vergaande maatregelen te besluiten. 
 
Leefbaarheid 
Het rapport besteedt zo goed als geen aandacht aan de leefbaarheid in de dorpen. Wij zijn van 
mening dat de gevolgen voor de leefbaarheid zeer groot zullen zijn. Wanneer het IHP werkelijkheid 
wordt versterkt dit de krimp en zal een deel van de leerlingen in de toekomst buiten de 
gemeentegrenzen naar school gaan. De gevolgen voor de leefbaarheid moeten worden onderzocht. 
Niet voor niets heeft de minister van onderwijs recent besloten enkele scholen met minder dan 23 
leerlingen te laten voortbestaan, en wordt in een recent onderzoek van het Dagblad van het Noorden 
de basisschool door 57% van de mensen de allerbelangrijkste voorziening van het dorp gevonden.  
 
Financieel 
Het IHP suggereert dat de huidige scholen vanuit financieel oogpunt niet gehandhaafd kunnen 
worden. Wij denken dat dit niet klopt. Het wordt in het rapport ook niet onderbouwd. Daarbij lijkt het 
rapport te stellen dat de geschetste toekomstscenario’s wel financieel haalbaar zijn. Het is 
merkwaardig te zien dat ook dit in het IHP niet wordt onderbouwd. 
 
Conclusies 
Ondanks dat het bestaansrecht en de levensvatbaarheid van de huidige scholen in onze gemeente in 
het IHP feitelijk niet is onderzocht, moeten zij volgens het rapport wel verdwijnen, fysiek of anders toch 
zeker in hun huidige vorm. Het karakter van alle betrokken scholen zal immers wijzigen, ook van de 
scholen welke als “geïntegreerde kindvoorziening” blijven voortbestaan.  
 
Wij zijn van mening dat het overgrote deel van de scholen in onze gemeente bestaansrecht heeft en 
levensvatbaar is. De enkele scholen die te maken hebben met een te sterke terugloop zijn in overleg 
met de betrokken dorpen druk bezig met het vinden van oplossingen. Zij willen hierin worden 
gesteund door Marenland en Noordkwartier. 
 
 
Bovenstaande en enkele andere opmerkingen zijn voor een deel al eerder gemaakt door team, MR  
en OR van de Abt Emo School in hun brief aan wethouder Hartman van 17 februari jomgstleden. 
Wij verzoeken u met klem de wethouder of de schoolbesturen te vragen om onderzoek te doen naar 
de door ons en door de Abt Emo School opgeworpen vragen en daadwerkelijk te komen met een 
onderbouwde reactie (waar van toepassing ook cijfermatig).  
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De wethouder lijkt vooralsnog vast te houden aan besluitvorming door de Raad in mei. Het zou dan 
gaan over het IHP met enige aanvullingen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de reacties tijdens de 
spreekuren van de wethouder, de eerdere vragen van de Abt Emo School, of een eventueel door de 
scholen te ontwikkelen “scenario 5” waarom de wethouder heeft gevraagd.  
 
Wij hebben tijd nodig om ons serieus in de materie te verdiepen en om een “scenario 5” verder uit te 
werken en te onderbouwen. Twee of drie maanden is hiervoor onvoldoende. Wellicht is het ook 
onvoldoende voor het geven van een onderbouwde reactie op onze vragen.  
 
Wij vragen u daarom uitstel van de besluitvorming in mei en ontvangen graag een helder overzicht 
van een aangepast besluitvormingstraject, waarop gemeente, schoolbesturen en ook wij ons kunnen 
richten.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Scholen en dorpsverenigingen van de gemeente Loppersum 
 


