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Onderwerp: Vaststelling projectplan Schoolmeestershuis en vervolg 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Wij hebben toegezegd u te informeren over de voortgang van het project Schoolmeestershuis. In 
onze vergadering van 16 augustus hebben wij ingestemd met het door Elan projectontwikkeling 
voorgestelde plan. Dit plan kent een aantal wijzigingen ten opzichte van wat wij u in augustus 2010 
hebben aangegeven. De wijzigingen zijn; geen openbare verkoop, één woning meer en herbouw in 
plaats van renovatie van het Schoolmeestershuis. Met deze brief lichten wij ons besluit graag toe.  
 
Er heeft geen openbare verkoop plaatsgevonden, maar er is overleg gevoerd met Elan 
Projectontwikkeling (voorheen Roos).  
Bij de start van de uitwerking van het collegebesluit van 24 augustus 2010 is stilgestaan bij hoe om 
te gaan met de ontwikkelaar die al veel werk had besteed aan het project. De portefeuillehouder 
heeft toen in overleg met het college besloten Elan Projectontwikkeling de kans te geven alsnog dit 
plan te ontwikkelen. Hierbij is overwogen dat dit de meest juiste weg is op basis van de 
voorgeschiedenis.  
 
De realisatie van 1 woning meer is stedenbouwkundig akkoord bevonden. 
Eerder hebben wij aangegeven dat bij de beoordeling van de plannen gezocht zal worden naar een 
optimale verhouding tussen de financiële en stedenbouwkundige randvoorwaarden. Bij de 
uitwerking van het plan is gebleken dat op het achterste deel van het perceel ruimte is voor vier 
woningen in plaats van drie. Adviesbureau RBOI is gevraagd om een advies over het voorstel om 
zes woningen te realiseren. Zij hebben eerder geadviseerd dat er maximaal vijf woningen, mogelijk 
in twee typen, gerealiseerd konden worden. Aanvullend is door hen geconcludeerd, dat de 6e 
woning geen afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit.  
 
De herbouw van het Schoolmeestershuis zorgt ervoor dat de woning behouden blijft voor het beeld 
van Rijsoord, maar tegelijkertijd toekomstwaarde heeft.  
De staat van de fundering maakt het onmogelijk een goed eindresultaat te behalen zonder deze in 
zijn geheel te vervangen. Vooral de voorgevel en de linkerzijgevel van de woning zijn zeer 
waardevol. De rechterzijgevel en de achtergevel zijn erg aangetast. In de praktijk komt het er op 
neer dat beide waardevolle gevels steen voor steen afgebroken moeten worden en weer opgericht 
op de nieuwe fundering. Achter de gevels ontstaat dan een nieuwe woning. De cultuurhistorisch 
waardevolle materialen blijven zo behouden. Deze afspraak wordt vastgelegd in de overeenkomst.  
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Het grondbedrijfcomplex sluit met een positief resultaat van ongeveer € 140.000,-. 
Alle alternatieven zijn inhoudelijk en financieel afgewogen. Daarbij komt de nu voorliggende optie 
als beste compromis tussen de wensen van bewoners, de doelstellingen van de gemeente 
Ridderkerk en het financiële resultaat naar voren. Zo komt het tegemoet aan de wensen van 
diverse bewoners, de kerngroep en het wijkoverleg om dit beeld voor Rijsoord te behouden. Maar 
ook de wens van direct betrokken bewoners om de woning geheel te slopen wordt deels 
ingewilligd. Belangrijkste doel voor de gemeente Ridderkerk is om deze plek na al die tijd een 
goede invulling te geven. Daarnaast is het een stedenbouwkundig goed ingepast plan. 
 
De alternatieven 
Naast het voorkeursalternatief is er nog een aantal alternatieven onderzocht, die hier genoemd 
worden om een compleet beeld te geven.  

1. Het Schoolmeestershuis zelfstandig verkopen, met renovatieplicht.  
2. Renovatie Schoolmeestershuis door Elan Projectontwikkeling. 
3. Sloop Schoolmeestershuis en nieuwbouw in niet originele staat.  
4. Sloop Schoolmeestershuis en bouw geheel nieuwe woning met eigentijds ontwerp. 

 
Alternatief 3 en 4 geven het grootste financiële resultaat. Hierbij ontstaat een nieuw gebouw wat 
weer een karakteristiek pand kan worden voor Rijsoord. Doordat het nieuw gebouwd wordt voldoet 
het aan alle eisen van deze tijd en heeft het toekomstwaarde. Daarbij gaan de cultuurhistorisch 
waardevolle materialen die gebruikt zijn voor het Schoolmeestershuis verloren. In Ridderkerk zijn al 
meer karakteristieke panden verloren gegaan. Daarom zijn wij samen met de kerngroep/het 
wijkoverleg Rijsoord van mening dat de essentie van het Schoolmeestershuis behouden moet 
blijven. 
 
Planning en procedure 
Door de vaststelling van het projectplan kan nu een overeenkomst worden gesloten. Na 
ondertekening van de overeenkomst wordt gestart met de bestemmingsplanprocedure.  
Wij zullen de kerngroep Rijsoord, het wijkoverleg Rijsoord, omwonenden en eventueel andere 
belanghebbenden informeren over dit besluit. Tijdens de bestemmingsplanprocedure heeft een 
ieder de mogelijkheid om formeel te reageren op de bestemmingswijziging.  
 
 
Wij gaan er vanuit u voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele       mw.A. Attema 


