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Onderwerp: Centrumplan: locatie Kuyperschool 
 
1. Voorstel 
Wij stellen u voor opnieuw een afweging te maken tussen behoud of sloop van de Kuyperschool en 
daarbij rekening te houden met uw besluit uit 2007, de hoge kosten voor herstel van de 
Kuyperschool en de mogelijkheden na sloop van de Kuyperschool. Wij vragen u aan de hand van 
onderstaande aspecten een concreet besluit te nemen voor: 

 behoud van de Kuyperschool óf  
 volledige sloop van de Kuyperschool. 

 
2. Aanleiding 
Op 27 februari 2012 is de antwoordbrief aan de stadsregio met betrekking tot de Ridderkerklijn aan 
uw raad voorgelegd. In het raadsvoorstel hebben wij aangegeven de plannen voor de laatste fase 
van het centrumplan, zoals die tot nu toe ontwikkeld zijn, verder vorm te willen geven. Na 
instemming van de gemeenteraad met ons voorstel is de uitwerking en doorrekening van deze 
plannen opnieuw opgepakt.  
 
Omdat de gemeenteraad in 2007 heeft besloten tot behoud van de voorgevel van de Kuyperschool 
is daar bij de uitwerking van de plannen tot nog toe rekening mee gehouden. Gebleken is echter 
dat uitvoering van het raadsbesluit uit 2007 een negatief effect op de grondexploitatie zal hebben. 
 
3. Aspecten 
De gemeenteraad heeft in 2007 besloten tot behoud van de voorgevel van de Kuyperschool.  
Bij de verdere uitwerking van de plannen is echter geconstateerd dat het beeldbepalende karakter 
van de Kuyperschool ook voor een groot deel wordt gevormd door de kapconstructie. Dit vraagt om 
een herontwikkeling van het voorste deel van het gebouw in zijn oorspronkelijke opzet.  
 
Behoud van de Kuyperschool brengt hoge kosten met zich mee. 
De kosten voor herstel van de Kuyperschool blijken hoger uit te pakken dan voorzien. Dit heeft te 
maken met de zichtbare slechte staat van onderhoud van het gebouw, ondermeer veroorzaakt 
door houtrot, vochtproblemen en brand- en waterschade. Ook is er sprake van uitgebreide 
scheurvorming, mogelijk tengevolge van zettingen of andere gebreken aan de fundering. 
Daarnaast moet rekening worden gehouden met de onzekerheid over welke gebreken nog verder 
aan het licht zullen komen bij de uitvoering van de herstelwerkzaamheden.  
 
De Kuyperschool is niet aangewezen als gemeentelijk monument. 
Binnen de gemeente bevinden zich zowel wettelijk aangewezen gemeentelijke monumenten als 
rijksmonumenten. De Kuyperschool voldoet niet aan de monumentenverordening vastgesteld door 
de gemeenteraad in 1997. Het is niet voor de hand liggend om extra in de Kuyperschool te 
investeren nu dit gebouw niet is aangewezen als monument. 
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Na sloop van de Kuyperschool kunnen 2 tot 4 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. 
Na volledige sloop van de Kuyperschool kan de vrijkomende locatie worden herontwikkeld. Op de 
vrijkomende locatie kunnen 2 vrijstaande woningen of 4 twee-onder-één-kap woningen worden 
gebouwd.  
 
Uitvoering van het raadsbesluit uit 2007 heeft een negatief effect op de grondexploitatie. 
Uitvoering van het raadsbesluit uit 2007 zal naar verwachting een negatief effect hebben op de 
grondexploitatie van ongeveer € 400.000,00. De verliesvoorziening voor het complex Centrumplan 
zal met dit bedrag verhoogd moeten worden van € 1,9 mln. naar € 2,3 mln. Wanneer u besluit tot 
volledige sloop van de Kuyperschool, heeft dit een positief effect op de grondexploitatie. Uitgaande 
van de invulling van de vrijkomende locatie met 2 vrijstaande woningen of 4 twee-onder-één-kap 
woningen, kan het voordeel op de grondexploitatie ongeveer € 300.000,00 bedragen. De 
verliesvoorziening zal in dat geval verlaagd kunnen worden van € 1,9 mln. naar € 1,6 mln. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Bij de eventuele herontwikkeling van de locatie van de Kuyperschool wordt gestreefd naar 
nieuwbouw met verwantschap aan de architectonische stijl van de Kuyperschool. Daarnaast wordt 
aandacht besteed aan de mogelijkheden om de cultuurhistorische terracotta taferelen veilig te 
stellen. 
Na heroverweging van uw raad over behoud of sloop van de Kuyperschool worden de plannen 
verder uitgewerkt en doorgerekend. De uitgewerkte plannen worden inclusief geactualiseerde 
grondexploitatie naar verwachting voor de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad. Vervolgens 
wordt de benodigde bestemmingsplanprocedure doorlopen. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Zie onder aspecten. 
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