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Onderwerp: Stand van zaken Schoolmeestershuis augustus 2010 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Tijdens de begrotingsraad van 5 november 2009 heeft u ingestemd met de verkoop van het 
Schoolmeesterhuis en het achterliggende perceel zoals verwoord in de informatiebrief van 29 
oktober 2009. Met deze brief willen wij u informeren over de uitvoering van dat besluit. 
 
Hoofddoelstelling blijft het behoud van het beeldbepalende Schoolmeestershuis voor Rijsoord. Dat 
doel kan bereikt worden door de verkoop met renovatieplicht van het Schoolmeesterhuis en de 
verkoop van het achterliggende perceel, op een zo kort mogelijke termijn. Resultaat is een 
gerenoveerd Schoolmeestershuis met op het achterliggende terrein maximaal 5 woningen voor 
een marktconforme verkoopprijs.  
 
Aspecten 
Voorheen is uitgegaan van drie woningen in een dure categorie. Om een duidelijk beeld te krijgen 
van de maximale invulling (stedenbouwkundig passend) is adviesbureau RBOI gevraagd om 
advies uit te brengen. Zij hebben geadviseerd dat er maximaal vijf woningen, mogelijk in twee 
typen, gerealiseerd kunnen worden. Echter het is van belang aan te geven dat meer woningen niet 
altijd meer opbrengst betekenen. Bij de beoordeling van de plannen zal gezocht worden naar een 
optimale verhouding tussen de financiële en stedenbouwkundige randvoorwaarden.  
 
Deze locatie maakt onderdeel uit van het grondbedrijfcomplex Piramide. Dit complex bestaat uit 
vier deelprojecten waarbij de locatie Schoolmeestershuis het vierde en laatste project is. De eerste 
drie projecten zijn met verlies afgesloten en met dit project, het vierde zal de exploitatie afgesloten 
worden. Ingeschat wordt dat er een opbrengst van ongeveer € 300.000,- behaald kan worden. Een 
deel van het perceel zal na herontwikkeling openbaar gebied blijven. De kosten voor het 
onderhoud zullen op termijn verantwoord worden bij de opstelling van de begroting. 
 
De kerngroep Rijsoord is naar aanleiding van het besluit tot verkoop om advies gevraagd. Met de 
harde randvoorwaarde dat het Schoolmeestershuis in de oorspronkelijke vorm gerenoveerd dient 
te worden, kan de kerngroep Rijsoord instemmen met de verkoop en ontwikkeling naar 
woningbouw. De kerngroep betreurt dat het Schoolmeestershuis met achterliggend terrein niet 
voor de gemeenschap (zonder maatschappelijke voorziening) behouden kan blijven. Er is 
daarnaast begrip voor de financiële afweging die is gemaakt.  
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Onderwerp: Stand van zaken Schoolmeestershuis (vervolg)   
 
Planning en procedure 
Er wordt uitgegaan van het uitnodigen van de ontwikkelaars in september 2010. Zij kunnen dan tot 
eind november hun plannen kenbaar maken en gestreefd wordt om in januari 2011 een keuze te 
kunnen maken. In de loop van 2011 zal dan een bestemmingsplanprocedure doorlopen moeten 
worden.  
 
Wij zullen u, de kerngroep Rijsoord, het wijkoverleg Rijsoord, omwonenden en andere 
belanghebbenden gedurende het verkoopproces informeren over de voortgang. Tijdens de 
bestemmingsplanprocedure hebben de betrokkenen de mogelijkheid om formeel te reageren op de 
bestemmingswijziging.  
 
 
Wij gaan er vanuit u vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 
 


