
Intentieovereenkomst Stichting Het Huys ten Donck / gemeente Ridderkerk

Inleiding

Het Huys ten Donck is een bijzonder gaaf bewaard gebleven historische buitenplaats en het betreft 

een beschermd rijksmonument waarvan de geschiedenis teruggaat tot op de boerenwoning die 

vanaf ca. 1400 op de plaats van het huidige Huys (1746) gestaan heeft. De buitenplaats in zijn huidige 

hoedanigheid is gesticht door Otto Groeninx van Zoelen, die bewindhebber van de Rotterdamse 

Kamer van de VOC en burgemeester van Rotterdam was. De samenhang van het hoofdgebouw, 

interieur, bijgebouwen, parkaanleg, private bewoning en de ligging in het open polderlandschap aan 

de Nieuw Maas maken de buitenplaats uniek en van bijzondere betekenis voor Ridderkerk en de 

Rotterdamse regio. Met de naastgelegen Donckse Velden is de buitenplaats van belang als park en 

groengebied in een sterk verstedelijkte omgeving. De buitenplaats kan daarnaast gezien worden als 

een krachtige icoon en identiteitsdrager, die kan bijdragen aan de imagoversterking en sociale 

binding van de gemeente Ridderkerk en wijdere omgeving. Het beheer van de privaat bewoonde 

buitenplaats is in handen van de Stichting Het Huys ten Donck.

De lange termijn instandhouding van de buitenplaats staat zwaar onder druk door een structureel 

tekort aan inkomsten. De inkomsten uit activiteiten, subsidies en fondsen wegen niet op tegen de 

hoge kosten die gemaakt moeten worden voor het beheer en het onderhoud van de buitenplaats. 

Het vinden van nieuwe kostendragers op korte termijn is van wezenlijk belang. In de huidige situatie 

is er nauwelijks ruimte voor structureel onderhoud. Hierboven komt het achterstallig onderhoud dat 

de komende jaren weggewerkt moet worden. Daarnaast is ook versterking van de organisatie nodig 

om het beheer en de activiteiten programmering te kunnen waarborgen. Om de kwaliteiten van de 

buitenplaats te kunnen waarborgen is het verder noodzakelijk dat ontwikkelingen in samenhang

plaatsvinden. Tevens zien zowel Stichting als gemeente kansen om gezamenlijk de beleefbaarheid 

van de buitenplaats en positionering in de omgeving en regio te verbeteren. 

Om bovenstaande redenen heeft de gemeente samen met de Stichting het Huys ten Donck een visie 

met exploitatiemodel laten opstellen om de buitenplaats weer toekomstbestendig te maken. Deze 

visie is uitgewerkt in de vorm van een concept businessplan. Dit concept businessplan is ontwikkeld 

door onafhankelijke professionals. Het stelt toekomstige partijen in staat om een bijdrage te leveren 

aan het behoud van het landgoed en nodigt uit om van de buitenplaats te komen genieten. 

Uitgangspunt is dat dit niet ten koste gaat van de cultuurhistorische waarde of de kwaliteit van de 

beleving ervan.

Huidige stand van zaken

De Stichting werkt momenteel samen met de gemeente Ridderkerk, de provincie Zuid-Holland en 

familiebedrijf Van Oord aan het herstel van het Donckse getijdenhaventje langs de Nieuwe Maas.  Dit 

haventje zorgde van oudsher voor een verbinding tussen de stad Rotterdam en de buitenplaats via 

het water. Ook loopt er in samenwerking met de gemeente, de provincie, meerdere fondsen en het 

Rijk een mooi en inspirerend duurzaamheidsproject voor het landhuis. Dit project is onderdeel van 

de pilot ‘Verduurzaming Rijksmonumenten’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap. Het Huys is samen met 18 andere rijksmonumenten in aanmerking gekomen voor deze 

pilot.



Met het tot stand komen van het concept businessplan is een nieuwe positieve stap gezet om verder 

vooruit te kijken op weg naar een duurzame instandhouding van de buitenplaats. Het concept 

businessplan levert bouwstenen voor de Stichting om een mogelijk toekomstperspectief verder uit te 

werken. De Stichting en de gemeente dienen op een aantal punten nog tot definitieve 

overeenstemming te komen voordat het concept businessplan kan worden afgerond. Op dit moment 

werft de Stichting een projectleider, professionaliseert zij de organisatie van de Stichting en zet zij 

een aantal andere stappen zodat wanneer het businessplan in de loop van 2018 definitief gemaakt 

wordt, zij gereed is om vorm te geven aan de praktische uitvoering van het plan. Hierin werkt zij niet 

alleen samen met de gemeente Ridderkerk, maar ook met de Landschapstafel IJsselmonde, het 

programma Rivier als Getijdenpark, de gemeente en stad Rotterdam, de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed, de provincie Zuid-Holland en meerdere non-profit/social-impact fondsen en 

stichtingen.

Doelstelling

De Stichting staat de komende jaren voor een grote uitdaging om de instandhouding van de 

buitenplaats mogelijk te maken. Omdat het businessplan momenteel nog niet gereed is, wordt een 

intentieovereenkomst met de gemeente Ridderkerk opgesteld. Op deze manier worden wederzijdse 

intenties vastgelegd, die noodzakelijk zijn om de toekomst van de buitenplaats te waarborgen. Het 

doel is dat er in overeenstemming met beide partijen een definitief businessplan komt en dat op 

basis daarvan de buitenplaats, die onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van Ridderkerk, 

behouden blijft èn uiteindelijk voldoende structurele middelen genereert die nodig zijn voor een

duurzame instandhouding.



Intentieovereenkomst

Ondergetekenden:

Stichting Het Huys ten Donck, krachtens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 

gezamenlijk bevoegde bestuurders de heer D.L. baron van Wassenaer (voorzitter) en de heer S.M.T. 

Schipper (bestuurslid), hierna de Stichting;

en

gemeente Ridderkerk, krachtens de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, 

mevrouw A. Attema, verder: de gemeente Ridderkerk, hierna de gemeente;

overwegende dat:

-de Stichting en de gemeente hechten aan een goede onderlinge relatie om hun gezamenlijk 

gedragen ambitie in de ontwikkeling van Ridderkerk en met name het behoud en de ontwikkeling 

van de buitenplaats Het Huys ten Donck en omgeving te kunnen realiseren;

-de Stichting en de gemeente een duurzame instandhouding van de buitenplaats Het Huys ten Donck 

willen waarborgen, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de unieke authentieke 

kwaliteiten van de buitenplaats en het in stand houden van de bewoning door de oorspronkelijke 

familie;

-de Stichting en de gemeente de buitenplaats Het Huys ten Donck zien als een krachtige icoon en 

identiteitsdrager, die kan bijdragen aan de imagoversterking en sociale binding van de gemeente 

Ridderkerk;

-de Stichting en gemeente unieke kansen zien om Het Huys ten Donck als belangrijke en 

beeldbepalende (cultuurhistorische) buitenplaats in de agglomeratie Rotterdam en metropool regio 

te positioneren;

- de Stichting en de gemeente als doel hebben om te kiezen voor toekomstige ontwikkelingen die de 

buitenplaats Het Huys ten Donck positioneren als een levend historisch landgoed met diverse woon-,

zorg- en (leer)werk-, ontvangst-, en recreatiemogelijkheden voor uiteenlopende doelgroepen van 

jong tot oud in een structuur die houdbaar is voor de toekomst.

komen overeen als volgt:

- de Stichting en de gemeente bundelen de krachten om deze intentieovereenkomst in de toekomst

te laten uitmonden in een vaststellingsovereenkomst om een definitief businessplan te kunnen 

formaliseren en in gang te zetten;



-de Stichting en de gemeente hebben als streven om na vaststelling van het businessplan zo spoedig 

mogelijk maar uiterlijk binnen 6 maanden verdere afspraken te maken over de planning en 

uitvoeringsfase van het businessplan, zodat het vervolgproces in gang gezet kan worden;

-de Stichting en de gemeente dragen samen zorg voor de aanwijzing van een bestuurlijk en ambtelijk 

coördinator (zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 maanden na vaststelling van het 

businessplan) die waarborgen dat de Stichting  en de gemeente minimaal tweemaal per jaar de 

samenwerking en stand van zaken voortkomend uit deze intentieovereenkomst bespreken;

- de Stichting en de gemeente stemmen actuele ontwikkelingen in de regio / provincie (waarbij Het 

Huys kan aansluiten) onderling af. Het betreft het zien en delen van kansen voor Het Huys en de 

gemeente om zich te profileren en op de kaart te zetten. Daarnaast heeft Het Huys op deze manier 

de mogelijkheid om de recentelijk door haar opgestelde concept memo ‘Samen kunnen we meer 

waarde creëren voor Ridderkerk’ verder uit te werken naar regionaal en landelijk niveau.

- de Stichting;

 Zet zich in om haar organisatie professioneel verder uit te bouwen, te structureren en vorm 

te geven, waarbij het maatschappelijke belang van de Stichting geborgd wordt;

 Streeft in al haar samenwerkingen naar een zakelijke benadering met duidelijke afspraken 

over de beschikbaarheid van de buitenplaats ten behoeve van de exploitanten in tijd, ruimte 

en doelgroepen;

 Zorgt bij het indienen van planologische verzoeken tijdig voor een duidelijke en inzichtelijke 

fasering en planning, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke doorlooptijden van 

de planologische procedures;

 Kan zich mede gezien haar (statutaire) doelstellingen en in het belang van het culturele 

erfgoed dat zij vertegenwoordigt geen (financiële) risico’s noch onzekerheden veroorloven

en zal met de realisatie van de beoogde ontwikkelingen op basis van het definitieve business 

plan structureel voldoende middelen moeten genereren die nodig zijn voor een duurzame 

instandhouding van de buitenplaats. De Stichting werkt dit in samenwerking met de 

gemeente verder uit, waarbij de beoogde ontwikkelingen in relatie worden gebracht tot de 

financiële middelen die deze opleveren.

- de gemeente Ridderkerk:

 Zegt toe in samenwerking met de Stichting een verzoek bij de Landschapstafel IJsselmonde in 

te dienen voor het aanvragen van een subsidie voor het aanstellen van een projectleider, die 

belast is met de uitvoering van het businessplan. Ondersteuning bij de aanvraag is onder 

voorwaarde dat de Stichting aan de (boven)gestelde randvoorwaarden voldoet;

 Vraagt bij eventuele toekomstige verzoeken van de Stichting omtrent financiële 

garantstelling vooraf inzicht in de financiële situatie van de Stichting (en, indien het voor de 

onderliggende zekerheden redelijk en noodzakelijk wordt geacht, in die van de eigenaar). 

Medewerking van de gemeente is afhankelijk van de haalbaarheid en een duidelijke fasering 

en planning;



 Zet zich in om in de toekomst met de Stichting mee te denken om eventuele risico’s die 

zouden kunnen voortvloeien uit beoogde ontwikkelingen en plannen/het exploitatiemodel 

van het businessplan tijdig te signaleren en te adviseren over de best passende ontwikkeling 

in het kader van economische haalbaarheid,  economische opbrengst, beleefbaarheid en 

bescherming;

 Ondersteunt de Stichting bij het doorlopen van de (planologische) procedures die nodig zijn 

om het business plan tot uitvoering te kunnen brengen en zal de buitenplaats tevens 

ondersteunen in haar onderhandelingen met het Rijk, de provincie Zuid-Holland en andere 

(semi-) publieke organisaties.

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend te Ridderkerk d.d.

Stichting Het Huys ten Donck              Stichting Het Huys ten Donck

de voorzitter, bestuurslid,                 

De heer D.L. Baron van Wassenaer De heer S.M.T. Schipper

-------------------------------- --------------------------------

gemeente Ridderkerk

de burgemeester,

Mevrouw A. Attema

--------------------------------


