
  
 

Motie 
 
Raadsvoorstel:  nvt 

Agendapunt:     --, Raadsvergadering 21 december 2017  

Onderwerp:      sloop Zuiderschool 
 
De raad van de gemeente Meppel in vergadering bijeen op 21 december 2017, 
gehoord de beraadslaging, 
 
Constaterende dat: 
-het college de verkoop van de locatie Rijks-HBS/Zuiderschool definitief heeft gegund 
aan één van de bieders en in de plannen van deze bieder sprake is van sloop van de 
Zuiderschool, 
-de door de raad vastgestelde Cultuurhistorische Verkenningen en Waardenstelling 

kennelijk geen rol hebben gespeeld bij de bieding, 
-de Zuiderschool ligt in een gebied dat in deze Verkenningen wordt aangeduid als 
‘cultuurhistorisch waardevol’ en met deze kwalificatie in de bieding en gunning geen 
rekening is gehouden, 
- de Zuiderschool in ‘Monumenten in Nederland, Drenthe’, als monument wordt benoemd, 
gebaseerd  op de bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg voorhanden zijnde gegevens 
(Monumenten Inventarisatie Project), 
 

Overwegende dat:  
-er een verzoek van het Cuypersgenootschap bij de provincie ligt om te komen tot 
aanwijzing van de Zuiderschool tot provinciaal monument vanwege door haar vermeende 
cultuurhistorische waarden, 
-er tevens een verzoek van het Cuypersgenootschap bij het college ligt om de 
Zuiderschool te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst, 
-de Zuiderschool zodanige architectonische en cultuurhistorische waarden kent dat deze 

mogelijk in aanmerking zou kunnen komen voor aanwijzing als gemeentelijk dan wel 
provinciaal monument, 
-de school voor veel Meppelers emotionele waarde heeft en men zich identificeert met 
het gebouw, 
 
Dringt er bij het college op aan: 
-met de provincie in overleg te treden om zich spoedig uit te spreken over de status van 
de Zuiderschool als provinciaal monument, zodat voorbescherming van het pand aan de 
orde is, 
-samen met de koper en eventuele externe deskundigen te verkennen welke bestemming 
voor de Zuiderschool haalbaar en financieel realiseerbaar is, met als uitgangspunt 
behoud van het pand, 
-de raad over de uitkomsten van genoemde verkenning te informeren, voordat een 
besluit tot sloop of behoud wordt genomen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag                                  
 
Bert Kunnen, ChristenUnie                            


