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Wat willen we bereiken?
(doel)

In het IAP is o.a. opgenomen de vervangende nieuwbouw, incl. 
gymzalen, van het Gemini college op het sportpark Ridderkerk. Dit wordt 
mogelijk na verplaatsing van de activiteiten van KCR naar het sportpark 
Reyerpark.
Daarbij wordt ruimtelijk zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen 
en toekomstplannen van de huidige én mogelijk toekomstige gebruikers. 
Het uiteindelijke doel is dat de nieuwbouw van het Gemini college
zodanig wordt vormgegeven dat deze voor zowel de middellange als de 
lange termijn een goede basis vormt voor de huisvesting van het Gemini 
college, het uitoefenen van verschillende sporten en de verwezenlijking 
van mogelijk andere maatschappelijke behoeftes in Ridderkerk.
Optimaal gebruik wordt gemaakt van de aanwezige sportaccommodaties. 
In beeld wordt gebracht welke capaciteit voor gymonderwijs daarnaast 
nog nodig is.
Daarnaast zal worden gekeken naar de herbestemming van de huidige 
locatie Gemini.

Wat gaan we daarvoor 
doen? (resultaat)

Er wordt een locatiestudie gemaakt naar de – gevolgen van – de 
nieuwbouw van het Gemini college in het sportpark Ridderkerk met 
inbegrip van een inhoudelijke, ruimtelijke, milieutechnische en financiële 
onderbouwing. Daaruit volgt een voorstel dat ter besluitvorming aan het 
college en de gemeenteraad wordt voorgelegd. 
Hierin wordt meegenomen de mogelijkheden van de herbestemming van 
de huidige locatie van het Gemini college en de kosten/opbrengsten 
daarvan.

Waarom is het nodig?
(probleem)

De locatiestudie is nodig om de nieuwbouw van het Gemini college zo 
optimaal mogelijk in te passen op het sportpark Ridderkerk. 

Waarom moet het juist 
nu? (aanleiding)

Het is belangrijk om nu met de locatiestudie te starten, vanwege 
- de vastgestelde kaders vanuit het IAP;
- besluitvorming rondom vertrek van KCR van de huidige locatie, 

waarbij de planning is dat KCR na de zomer 2018 van het 
Sportpark Ridderkerk is vertrokken;

- de gebruiksmogelijkheden, de technische staat en de – omvang 
van – de leegstand - van de huidige les- en gymgebouwen van 
het Gemini college;

- de economie trekt weer aan en de bouw daarmee ook. 
Daarmee wordt een herontwikkeling van het huidige gebied
interessant;

- het te volgen bestuurlijke traject ten aanzien van de behandeling 
van het formele huisvestingsverzoek om de voorbereidingen te 
starten voor vervangende nieuwbouw van het Gemini college in 
2018.



Waar moeten we op 
letten? (risico’s en 
neveneffecten)

De volgende financiële aspecten zullen in beeld worden gebracht:
- de investeringslasten en de consequenties voor de 

meerjarenbegroting;
- de sloopkosten van de huidige locatie van het Gemini college;
- de aantrekkende mogelijkheden m.b.t. bouw opbrengsten van de 

herbestemming van het beschikbaar komende terrein.

Daarnaast zijn er verschillende ruimtelijke aspecten:
- Verkeersaspect: door het verplaatsen van het Gemini college

verandert ook de verkeersstroom en parkeerbehoefte. Hiervoor 
voeren we een verkeerskundig onderzoek uit. 

- Omgevingsvisie Ridderkerk: rekening moet worden gehouden 
met de nog vast te stellen  Omgevingsvisie.

- vigerend bestemmingsplan: bij de bouwactiviteiten op het huidige 
sportpark dient rekening te worden gehouden met het vigerende 
bestemmingsplan. 

Bij de planvorming moet ook rekening worden gehouden met:
- de ontwikkeling van de leerlingenaantallen van het Gemini

college;
- de veranderingen binnen het onderwijs en de invloed van nieuwe 

onderwijsconcepten;
- de huisvesting van basisschool de Reijer die thans gebruik maakt 

van 2 lokalen van het Gemini college.

Wat hoort niet bij dit 
project? (afbakening)

De daadwerkelijke bouwkundige/planologische realisatie van het 
genomen besluit behoort niet tot dit project. Dat traject gaat van start na 
het raadsbesluit over de locatiestudie. 

Planning Dataverzameling en startnotitie januari 2017
Scenario ontwikkeling, incl. afstemming februari – oktober
Aanleveren voor B&W                                         23 oktober 2017
Besluit college                         31 oktober 2017
Commissievergadering                                      30 november 2017
Besluit gemeenteraad                                        14 december 2017

Financiën Als onderdeel van het onderzoek zullen ook de financiële consequenties 
van de scenario’s in beeld worden gebracht.
Voor de uitvoering van de locatiestudie is een voorbereidingskrediet 
nodig van € 20.000,- .

Wie doet er mee?
(participatie)

Gemeente:
Portefeuillehouder Sport en Financiën
Portefeuillehouder Maatschappelijk Vastgoed en Onderwijs
Afdeling Advies Maatschappij (onderwijs, maatschappelijk vastgoed en 
sport)
Afdeling Advies Ruimte (RO, stedenbouw, milieu, duurzaamheid, 
openbare ruimte en verkeer)



Afdeling Financiën
Afdeling Projecten
Afdeling Ingenieursbureau 
Wijkregisseur
Afdeling Communicatie 

Externe samenwerkingspartners en rollen/taken:

Gemini college
 Gebruiker van les- en gymgebouwen en derhalve direct 

betrokken bij de voorbereidingen, indeling en uitvoering van de 
bouw van deze gebouwen en het beheer van het lesgebouw.

RVVH
 Gebruiker van het sportpark Ridderkerk.

Stichting Sport en Welzijn
 Adviseur in verband met rol van beheerder/exploitant van het 

sportpark Ridderkerk, zwembad de Fakkel en de sporthallen en 
gymzalen in de gemeente Ridderkerk ).

Overige (maatschappelijke) partners met een aansluitende 
huisvestingsbehoefte

 Mogelijke (nog te onderzoeken) medegebruiker(s) van het 
lesgebouw en derhalve betrokken bij de indeling van het gebouw.

Klankbord:

Wijkoverleg West
 Informeren over ontwikkelingen op sportpark Reijerpark;
 Meedenken over gewijzigde ruimtelijke- en verkeerssituatie.

Wijkoverleg Slikkerveer
 Informeren over ontwikkelingen op huidig schoolterrein van het 

Gemini college;
 Meedenken over de bestemming van dit terrein.

Communicatie Gedurende het project vindt communicatie plaats met de volgende 
actoren/partijen:

 Tijdens het twee wekelijks PHO Maatschappelijk Vastgoed: 
portefeuillehouder Sport en Financiën en portefeuillehouder 
Onderwijs en Maatschappelijk Vastgoed. 

 Intern gemeente: overleg over de scenario’s in relatie tot de 
verschillende aspecten zoals RO, milieu, en verkeer.

 RVVH-SenW-Gemini: inpassing op het Sportpark

 Gemini college: periodiek overleg in een te vormen werkgroep 
over indeling en uitvoering van het lesgebouw.

 Externe samenwerkingspartners: overleg over de indeling van het 



lesgebouw in het geval van  medegebruik

Evaluatie N.v.t.

Wat hebben we voor het 
project nodig?
(randvoorwaarden)

Om het project te kunnen realiseren gelden de volgende rand-
voorwaarden:

- vastgestelde kaders vanuit het Integraal Accommodatieplan (IAP);
- prognose van het aantal leerlingen dat het Gemini college zal gaan

bezoeken;
- adviezen Gemini college;
- adviezen van RVVH;
- adviezen van Stichting Sport en Welzijn;
- eisen met betrekking tot verkeerstromen, parkeren, milieu en

overige RO / stedenbouwkundige aspecten;

Heeft het project 
draagvlak?
(haalbaarheid)

In het door de raad vastgestelde IAP is de start van de voorbereidingen  
van de vervangende nieuwbouw van het Gemini college op het sportpark 
Ridderkerk voorzien in 2019. Door de voorspoedige ontwikkelingen rond
het verplaatsen van korfbalvereniging KCR van sportpark Ridderkerk 
naar sportpark Reijerpark kunnen deze voorbereidingen eerder starten. 
De direct betrokken organisaties worden bij de locatiestudie betrokken. 

Beschikbare 
documenten

Integraal Accommodatie Plan.
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