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Huisvesting VO scholen

Onderwerp:  
Toekomstige huisvesting VO

Doelstelling:
Goede en toekomstbestendige huisvesting realiseren voor beide scholen voor 
voortgezet onderwijs in Papendrecht. 

Inhoud:
In 2019 is vastgesteld dat de gebouwen van beide scholen verouderd zijn en is 
gekozen voor nieuwbouw. Er is een routekaart vastgesteld op basis waarvan gekomen 
kan worden tot besluitvorming. In november 2021 is besloten om de nieuwbouw voor 
beide scholen plaats te laten vinden op de huidige locaties. Daarbij zal de locatie van 
De Lage Waard die nu is gevestigd aan de Burgemeester Keijzerweg verplaatst worden 
naar de Vijzellaan. 

Voor beide locaties (Vijzellaan en Van der Palmstraat inclusief gebied Douwes 
Dekkerlaan) zal een stedenbouwkundig plan worden opgesteld. Naast schoolgebouwen 
wordt ook gekeken naar de inpassing van woningen. Stap 1 is het vaststellen van 
ruimtelijk programma van eisen waarin keuzes worden gemaakt over de gewenste 
ruimtelijke kwaliteit op beide schoollocaties. Na vaststelling van het ruimtelijk 
programma van eisen en de programma's van eisen van de scholen zal een voorlopig 
stedenbouwkundig ontwerp worden gemaakt dat ter vaststelling aan de raad zal 
worden aangeboden. Op basis daarvan kunnen de eerste investeringsbeslissingen 
worden voorbereid. 

De raad heeft amendementen aangenomen over het aanleveren van een dekkingsplan 
en de mogelijkheid van renovatie. Via een RIB van 07 februari 2022 is de 
gemeenteraad over het dekkingsplan geïnformeerd. Het voorlopige dekkingsplan 
voorziet in een haalbare structurele dekking van de investering in de huisvesting VO 
scholen. De conclusie wordt getrokken dat nieuwbouw meer in de rede ligt dan 
renovatie.

Team voor behandeling dossier: GROV (Grondexploitatie, Ruimtelijke 
ontwikkeling en Vastgoed)
Bestuurlijk opdrachtgever: Kees de Ruijter
Ambtelijk opdrachtgever: Peter Naeije
Ambtelijk opdrachtnemer: Anneke Nienkemper/Melle van Dijk

Planning / actietermijn:
Planning wordt uitgewerkt. Gestreefd wordt naar aanlevering stedenbouwkundig plan 
in december 2022. 

Randvoorwaarden:
Volgt in afzonderlijk projectplan. 

Regio relatie:
Geen regiorelatie voor huisvesting VO scholen. Mogelijk wel voor woningbouw i.v.m. 
groeiagenda. 

Betrokken teams:
In het nog te maken projectplan worden de betrokken teams genoemd. Trekker is 



team GROV.

Relevante financiële informatie:
In de begroting 2022 is een bedrag van € 200.000 opgenomen dat ingezet kan worden 
voor het opstellen van het ruimtelijk kader en het maken van de programma's van 
eisen voor de scholen. 

Risico's of mogelijke risico's:
Belangrijkste discussiepunt in dit dossier is de omvang van de totale investering in 
relatie tot de gemeentelijke draagkracht. Hiervoor is een afzonderlijk dekkingsplan 
voorbereid. 


