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Onderwerp: Locatiekeuze en procedure nieuwbouw Scoutinggroepen 
 
 
1. Voorstel 
Voorgesteld wordt: 

1. de nieuwbouw van een clubgebouw voor de scoutinggroepen Sint Joris en Florence 
Nightingale (verder de scoutinggroepen) in principe te laten realiseren op de locatie van 
het voormalige Productiebos achter de Ringdijk in Slikkerveer; 

2. als bijdrage in de kosten voor deze nieuwe accommodatie onder voorwaarden in 2012 een 
subsidie voor een investeringsbijdrage van maximaal € 180.000,-- beschikbaar te stellen;  

3. de financiële consequenties hiervan te betrekken bij de begrotingsbehandeling 2012-2015. 
Dit betekent dat de finale afweging bij de begroting plaatsvindt. 

 
2. Aanleiding 
De scoutinggroepen willen een nieuw clubgebouw realiseren. Er is geen sprake van een fusie, wel 
van gezamenlijk gebruik van de accommodatie. Deze wens is ontstaan door de slechte staat 
waarin beide huidige panden zich bevinden.  
 
Wat nu voor ligt is de locatiekeuze en het beschikbaar stellen van een subsidie voor een 
investeringsbijdrage. Dit besluitvormingsmoment is er voor om te beoordelen of de 
scoutinggroepen verder kunnen met het project. Na deze stap worden nadere afspraken gemaakt 
over de financiële consequenties en de eigendomssituatie. 
 
Eerder op 4 november 2010 is door u een motie aangenomen waarin u aandringt op constructief 
overleg met de scoutinggroepen. In februari 2011 hebben wij u geïnformeerd over ons 
richtinggevende besluit de huidige locatie van Sint Joris en de locatie van het voormalige 
Productiebos nader te onderzoeken.  
 
3. Aspecten 
Algemeen heeft scouting tot doel een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en 
jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Met het 
gezamenlijk realiseren van een nieuw gebouw wordt beoogd voor de toekomst een veilige en 
passende accommodatie te hebben voor alle gebruikers. Doel is nu om helderheid te krijgen over 
de financiële haalbaarheid van het project en de locatie te kiezen. 
 
De scoutinggroepen hebben een voorkeur voor de locatie voormalig productiebos 
De Florence Nightingale groep is niet genegen te verhuizen naar de huidige locatie van de Sint 
Jorisgroep. Zij zijn van mening dat ze dan teveel opgaan in die vereniging en mogelijk hun eigen 
identiteit teveel verliezen. Daarnaast vinden beide groepen de groene omgeving en de ligging ten 
opzichte van de Gorzen zeer positief. Ook de verhuurbaarheid aan andere scoutingverenigingen 
wordt hier hoger ingeschat.  
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Voor beide locaties geldt dat de nieuwbouw ruimtelijk inpasbaar is. Ook dient voor beide een 
ruimtelijke procedure doorlopen te worden 
Op dit punt zit er niet echt verschil in de vergelijking van de locaties. Voorheen is vastgehouden 
aan een minder positief advies over het voormalig productiebos. Het behoud van de groene buffer 
tussen Donkersloot en Slikkerveer stond daarbij centraal. In de Structuurvisie is een wat andere 
kijk op dit deel van die buffer vastgelegd. Er is aangegeven dat het denkbaar is hier een gebouw te 
realiseren.  
 
Met het beschikbaar stellen van een subsidie voor een investeringsbijdrage wordt de bouw van de 
voorgestelde kleine variant door de scoutingverenigingen mogelijk gemaakt 
De scoutinggroepen hebben zowel een kleine als een grote variant van de nieuwbouw getekend 
(zie bijlage 1). Het verschil in de twee varianten zit vooral in de grootte van de spellokalen. In de 
kleine variant zijn deze op het minimum gesteld. Omdat de grote variant een onoverbrugbaar 
verschil laat zien tussen de bouwkosten en de financieringsmogelijkheden, is deze voor beide 
scoutinggroepen niet acceptabel. 
 
De scoutinggroepen krijgen door het gebouw weer toekomstperspectief.  
Het spel en de algemene ontwikkeling die scouting te bieden heeft aan kinderen kan door de 
verenigingen weer voor een lange periode aangeboden worden in Ridderkerk. Zij schatten in ook 
een kleine groei door te kunnen maken in het aantal leden.  
 
Alternatief 
Het voorliggende besluit beschrijft de voorkeursvariant. Voor de volledigheid worden hier zowel 
voor de locatie, het gebouw en de financieringsvorm ook de beoordeelde alternatieven 
beschreven. 
 
De huidige locatie van Sint Joris 
Deze locatie is ruimtelijk eveneens geschikt voor nieuwbouw van het clubgebouw. Er is niet voor 
deze locatie gekozen omdat de Florence Nightingalegroep zich hier niet wil vestigen. Daarnaast 
biedt deze locatie minder groene ruimte. Eerder was nog aangenomen dat de brandweer deze 
locatie zou afwijzen. Uit het advies dat zij hebben uitgebracht op 16 juni 2011 blijkt dat dit niet het 
geval is. De kosten voor de aanleg van de openbare ruimte zijn hier wel lager. De bijdrage van de 
gemeente zou hier dus lager uitvallen. Het doel van de beide verenigingen om het gebouw 
gezamenlijk te gebruiken wordt dan niet gehaald omdat de Florence groep hier niet naartoe wil.  
 
Vrijkomende kantoorkeet Schaapherderweg 
De kantoorkeet die aan de Schaapherderweg staat is eigendom van de gemeente Ridderkerk. 
Deze is vrijgekomen doordat Rijkswaterstaat de locatie niet meer nodig heeft. Het is een houten 
keet, die in potentie best bruikbaar kan zijn als scoutinggebouw. Een deel van het gebouw is 
voldoende en zal verplaatst moeten worden naar de nieuwe locatie. Er moet erg veel aan 
gebeuren, zoals schilderwerk, vervangen van dakbedekking en ook intern voldoet het nog niet aan 
bijvoorbeeld isolatie-eisen. De scoutinggroepen zouden weer een aantal jaar vooruit kunnen, maar 
het biedt geen oplossing voor de lange termijn.  
 
Vrijgekomen locatie korfbalvereniging Bolnes  
Deze locatie sluit niet aan bij de wensen die de scoutinggroepen hebben. Het gebouw moet 
daarom grootschalig verbouwd worden. Geschat wordt dat alleen het omhulsel kan blijven staan en 
verder alles aangepakt moet worden. Dit vraagt ook een grote investering. In de zoektocht naar 
financiële middelen is al gebleken dat de subsidies veel lager zullen zijn voor verbouw dan voor 
nieuwbouw. Ook de positieve ligging nabij de Gorzen verliezen de scoutingverenigingen met dit 
alternatief.  
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Andere financieringsvorm 
Er is beoordeeld of een andere financieringsvorm wenselijk is. Gedacht moet worden aan bouwen 
door en in eigendom van de gemeente. Wij hebben op 22 juni 2004 besloten dat het beheren en 
verhuren van panden niet tot de kerntaken van de gemeente Ridderkerk behoort. Daarom is 
besloten panden in eigendom bij de gemeente Ridderkerk, die in zowel ruimtelijk als sociaal 
opzicht geen strategische waarde hebben te verkopen. Deze lijn doortrekkend past het niet nu een 
nieuw pand in eigendom van de gemeente te nemen.  
 
Risico’s  
Het risico bestaat dat andere (sport-) verenigingen met wensen ten aanzien van accommodaties 
nu ook een beroep gaan doen op de gemeente voor financiële ondersteuning. Zij kunnen zich dan 
beroepen op dit besluit. In dit geval wordt er al heel lang overleg gevoerd met de scoutinggroepen 
en is dat gebeurd op initiatief van het college. Verder zijn beide panden in slechte staat en wordt 
het steeds moeilijker aan alle veiligheidseisen te voldoen. Ook is onderscheidend dat zij slechts 
vragen om een bijdrage en niet om een geheel nieuw pand. Deze verenigingen hebben er alles 
aan gedaan fondsen en subsidies te werven.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na positieve besluitvorming zullen nadere afspraken met de scoutinggroepen gemaakt worden 
over de financiële consequenties. De ruimtelijke procedure wijziging bestemmingsplan wordt 
opgestart. Ook kan het bouwplan worden uitgewerkt voor de omgevingsvergunningaanvraag. De 
verwachting is dat, bij positieve besluitvorming, eind 2012 gestart kan worden met de bouw.  
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Bij de exploitatieberekening is uitgegaan van niet commerciële verhuur grond, een bijdrage voor de 
legeskosten en geen doorberekening van de kosten van de ruimtelijke procedure. Ook de kosten 
voor eventuele ingrepen in de openbare ruimte zitten hier niet in. De kosten hiervoor worden 
geschat op maximaal € 30.000,--. Het afschermen met een hek van het terrein is wel meegenomen 
door de scoutingverenigingen. 
 
De ingeschatte bouwsom bedraagt € 454.005,--. 
De financieringsconstructie van de scoutinggroepen bestaat uit:  

1. Inbreng eigen vermogen  €   30.000,-- 
2. Financiële acties   €   25.000,-- 
3. Werven van fondsen  € 150.000,-- 
4. Sponsoring   € 105.500,-- 

Totaal    € 310.500,-- 
Hieruit blijkt een financieringstekort van € 143.505. Hierbij is geen rekening gehouden met 
eventuele onvoorziene uitgaven en kosten. De benodigde bijdrage wordt daarom vastgesteld op 
maximaal € 180.000,-- inclusief kosten openbare ruimte en legeskosten. De kapitaallasten hiervan 
zijn in het eerste jaar € 14.112,--. De afschrijvingstermijn is 30 jaar.  
 
De subsidie voor een investeringsbijdrage wordt onder andere alleen verstrekt als de scouting kan 
aantonen bovenstaande financieringsconstructie rond te krijgen. Verder dienen zij zelf te voorzien 
in het onderhoud van het gebouw en het terrein eromheen. 
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Deze investeringsbijdrage wordt toegevoegd aan het investeringsvolume en dient beoordeeld te 
worden bij de begrotingsbehandeling 2012-2015 
Uitgangspunt van de begroting 2012-2015 is dat investeringen nieuw beleid binnen het huidige 
investeringsvolume worden opgevangen. De investeringsbijdrage aan de scouting kan aan de lijst 
van investeringen voor de begroting 2012-2015 worden toegevoegd.  
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
Mw. M.H.J.C.Nienhuis-van Doremaele          mw. A. Attema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen wonen 
Behandeld in de raad d.d. 6 oktober 2011 
s.jonkman@ridderkerk.nl/219/JS 


