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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 26 mei 2017 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 16 mei 2017 

Nummer :  16 

Onderwerp :  Toekomst De Rieshoek Noordlaren 

Bijlage(n) :  Concept raadsbesluit  

Steller advies :  T. van der Meulen 

   

   

   

Samenvatting :  Vanwege een sterke terugloop van het aantal leerlingen is 

openbare basisschool De Rieshoek in Noordlaren gesloten. 

In de Raadsvergadering van 18 april 2017 is een motie in-

gediend en overgenomen waarin is benoemd dat een nieu-

we projectgroep, t i jd en heldere kaders meekrijgt om een 

nader bod uit te brengen op De Rieshoek. Wij stellen voor 

om De Rieshoek definitief te categoriseren in categorie C, 

zodat de Arhi procedure van start kan gaan en het college 

tot verkoop over kan gaan wanneer er overeenstemming 

met de projectgroep bereikt is. 

 

   

Voorgestelde beslissing :  De raad besluit: Het pand De Rieshoek in verband met mo-

gelijke verkoop met behoud van de huidige bestemming 

over te hevelen van de A naar de C li jst in het kader van de 

‘Vlootschouw gemeenteli jk vastgoed’, zodat het college tot 

verkoop van het pand over kan gaan; 

 

 Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste 

en tweede lid, van de Wet a lgemene regels herindeling. Het 

besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.  
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Aanleiding  

In september 2016 bleek dat het de voormalige projectgroep niet is gelukt tot een haalbare 

exploitatie te komen. De projectgroep gaf aan wel kansen te zie n in de aankoop van De 

Rieshoek. De projectgroep heeft ca. zes maanden de ti jd gekregen om met een onderbouwd 

bod te komen met als belangrijke uitgangspunten draagvlak, f inanciële haalbaarheid en toe-

komstbestendigheid. Echter is gebleken dat de projectgroe p dit niet rond kan krijgen. Hier-

door heeft de projectgroep aangegeven per 1 mei 2017 te willen stoppen. Daaropvolgend is 

er een nieuwe projectgroep gestart. Tijdens de Raadsvergadering van 18 april 2017 is de 

motie Rieshoek ingediend en overgenomen, waarin is beschreven dat de nieuwe project-

groep vanuit het college heldere kaders meekrijgt en de ti jd tot 1 oktober 2017 krijgt om een 

nader bod uit te brengen op De Rieshoek.  

Uw raad heeft op 24 juni 2013 het voorstel ‘Vlootschouw gemeenteli jk vastgoed’ vast ge-

steld. De panden zijn verdeeld in een categorie A - behouden, B- discussie (op termijn) of C- 

afstoten. De Rieshoek is ingedeeld in categorie A, dit omdat De Rieshoek destijds nog in 

gebruik was als basisschool. In verband met mogelijke verkoop met behoud  van de huidige 

bestemming adviseren wij het pand De Rieshoek over te hevelen van de A naar de C li jst. 

Zodat de Arhi procedure kan beginnen en wij na 1 oktober 2017 uw raad kunnen informeren 

over de onderhandeling uitkomsten met de projectgroep.  

 

Haren, 18 april 2017 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


