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Onderwerp: Centrumplan: locatie Kuyperschool 
 
1. Voorstel 
 
Wij stellen u voor: 
 
1. Opnieuw een afweging te maken tussen behoud, herbouw 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  
 nieuwbouw van een deel van de Kuyperschool óf  
 volledige sloop van de Kuyperschool 

waarbij het college een voorkeur uitspreekt voor optie 2. 
 
2. De toezegging over de Kuyperschool van 12 april 2012 als afgedaan te beschouwen. 
 
2. Aanleiding 
 
Op 27 februari 2012 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. 
 
Op 12 april 2012 is een eerder raadsvoorstel met betrekking tot de locatie Kuyperschool in de 
commissie Samen Wonen aan de orde geweest. Het raadsvoorstel is teruggenomen en wordt nu 
opnieuw met een extra alternatief aangeboden. 
 
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.  
 
Optie 1: Behoud en herstel hoofdgebouw met zijwangen 
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 
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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.  
 
Optie 2: Herbouw hoofdgebouw met eventueel de zijwangen 
Na volledige sloop van de Kuyperschool kan op de vrijgekomen locatie de Kuyperschool 
gedeeltelijk worden teruggebouwd. In de herbouw kunnen 2 of meer grondgebonden woningen of 
appartementen worden gerealiseerd. Hierbij wordt gestreefd naar behoud en hergebruik van de 
cultuurhistorische terracotta taferelen (zie bijlage 2 - Foto’s terracotta taferelen). De huidige 
bouwmaterialen worden gebruikt als vergelijkingsmateriaal bij de nieuwbouw. 
 
Optie 3: 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. Bij herontwikkeling van de locatie 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.  
 
Afdoening raadstoezegging 
Op 12 april 2012 is in de commissie toegezegd dat de wethouder ten aanzien van de Kuyperschool 
zou nagaan of er sprake is van een monument. Naar aanleiding van deze toezegging informeren 
wij u dat in 1995 in opdracht van de provincie Zuid Holland een monumenten inventarisatie project 
is afgerond. De Kuyperschool maakte deel uit van de inventarisatie, maar is niet aangewezen als 
monument.  
 
Wij stellen u voor de toezegging van 12 april als afgedaan te beschouwen. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
Na heroverweging van uw raad over behoud, herbouw of sloop van de Kuyperschool worden de 
plannen verder uitgewerkt en doorgerekend. De uitgewerkte plannen worden inclusief 
geactualiseerde grondexploitatie na de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad. Vervolgens wordt 
de benodigde bestemmingsplanprocedure doorlopen. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
Behoud  
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.  
 
Herbouw 
Indien de raad besluit tot sloop en herbouw van het voorste deel van de Kuyperschool, wegen het 
negatieve effect op de grondexploitatie en de verwachte opbrengsten minimaal tegen elkaar op. De 
verliesvoorziening blijft in dat geval dus minimaal ongewijzigd. In dit scenario lijkt een positief effect 
ten opzichte van het behoud van de Kuyperschool haalbaar.  
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 Kuyperschoollocatie Volgnr. 3 van 3 
 

Sloop en nieuwbouw 
Wanneer de raad besluit tot sloop van de Kuyperschool en de bouw van 2 vrijstaande woningen of 
4 twee-onder-één-kap woningen, heeft dit een positief effect op de grondexploitatie. Uitgaande van 
bovengenoemde invulling 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. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
       
dhr. H.W.J. Klaucke   mw.A. Attema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen wonen  
Behandeld in de raad d.d. 28 juni 2012 
h.v.ginkel@ridderkerk.nl/438/JS 


