
Stichting Cuypersgenootschap 

Secretaris: 
Leo Dubbelaar 
Alferbos 246 
2715 TN Zoetermeer 
Telefoon: 06-23398363 

Betreft: toepassing Wet Dwangsom tegen 
uitblijven besluit op monumentenaanvraag 

Geacht college, 

Stichting tot behoud van negentiende- en 
twintigste-eeuws cultuurgoed in Nederland 

Aan het college van gedeputeerde staten 
van Drenthe 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

18 november 2018 

Bij brief van 18 december heeft het Cuypersgenootschap aan uw college een verzoek gedaan tot bescherming van de 
vroegere Rijks Hogere Burgerschool (HBS) en de voormalige Zuiderschool aan het Zuideinde 76/Prinses Marijkestraat 
te Meppel als provinciale monumenten. Wij hebben u verzocht om nader onderzoek te doen naar de waarde van dit 
complex en de aanwijzingsprocedure op te starten. Een afschrift van het verzoek is als bijlage bijgevoegd. 

Het Cuypersgenootschap heeft na het indienen van het verzoek geen ontvangstbevestiging ontvangen Nadien is er 
geregeld telefonisch contact geweest tussen dhr. N. Vervat van ons genootschap met uw medewerkers. Dit heeft niet 
geresulteerd in enige besluitvorming over ons verzoek. 

Per 1 oktober 2009 is er een paragraaf opgenomen in de Algemene Wet Bestuursrecht waardoor het mogelijk is voor 
belanghebbenden om bij niet-tijdig beslissen, een bestuursorgaan in gebreke te stellen en uiteindelijk een dwangsom van 
maximaal€ 1260,-- te kunnen verbeuren. 

Het Cuypersgenootschap stelt hierbij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe in gebreke aangezien niet binnen 
de wettelijke vastgelegde termijn of binnen een redelijke termijn een besluit tot aanwijzing heeft genomen ofredenen 
heeft aangegeven waardoor er nog geen besluit genomen kan worden. Ingevolge de Wet dwangsom en beroep bij niet 
tijdig beslissen, dient u bij in gebreke stelling binnen 14 dagen na verzending van deze brief een besluit op onze 
aanvraag te nemen of met redenen aan te geven indien er nog geen besluit genomen kan worden. Bij geen tijdige reactie 
zullen bij u vanaf 3 december 2018 dagelijks dwangsommen verbeurd worden verklaard totdat bij ons een schriftelijk 
besluit op onze aanvraag of een verzoek tot uitstel is ontvangen. Deze brief wordt per reguliere post en elektronisch naar 
u verzonden. 

Indien er behoefte is aan een toer 

Hoogachtend, 
het bestuur van het Cu 
namens deze, 

L.W.
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Bij deze doen wij de suggestie om de vroegere Rijks Hogere Burgerschool (HBS) en de voormalige Zuiderschool aan 
het Zuideinde 76/Prinses Marijkestraat te Meppel te beschermen als provinciaal monument. Wij verzoeken u nader 
onderzoek te doen naar de waarde van dit complex en de aanwijzingsprocedure op te starten. 

Enkele jaren geleden heeft u reeds de gymzaal van dit scholencomplex aangewezen tot provinciaal monument. De meer 
beeldbepalende onderdelen van het complex zijn tot op heden echter zonder status. Dat dient te veranderen. De gymzaal 
is alleen van waarde in relatie tot de rest van het scholencomplex. 

In 1863 gaf de toenmalige minister van Onderwijs aan dat er in of rondom Meppel een middelbare school gebouwd 
moest worden. Door geldgebrek werd dit enkele jaren uitgesteld, tot 1879 toen de onderhandelingen begonnen. Aan het 
begin van het jaar 1881 werden de bouwplannen voor het grootste gedeelte goedgekeurd. In september 1881 ging de 
school open onder de naam Rijks Hoogere Burgerschool met een driejarige cursus, kortweg de Rijks HBS. Op 6 
september 1882 werd het nieuwe gebouw, gebouwd in de stijl van de Hollandse neorenaissance, op het Stadsland aan 
het Zuideinde in gebruik genomen. Het eerste jaar waren er maar 24 leerlingen die de toelatingstest doorstonden. Ook de 
volgende dertig jaar bleef de school klein. Later ontwikkelde de school zich beter en kwamen er diverse uitbreidingen 
tot stand. Deze groei ging ook na 1945 door. 

De voormalige Zuiderschool aan de Prinses Marijkestraat is eind jaren twintig achter de school gebouwd in de stijl van 
het late (zakelijke) expressionisme. Het gebouw is ontworpen door de directeur van gemeentewerken, Dirk Monsma. 
Opvallend is de strakke vormentaal van het gebouw. Na de oorlog is de Zuiderschool d.m.v een sluis/gang verbonden 
aan het hoofdgebouw van de HBS. Het is nu te beschouwen als één complex. 

Het complex van de vroegere HBS heeft voor de provincie Drenthe een duidelijke architectuur- en cultuurhistorische 
betekenis. Vanwege zijn opvallende architectuur uit de negentiende- en twintigste eeuw en de nog goed afleesbare 
ontwikkeling van het complex is het geheel een zinvolle toevoeging aan de provinciale monumentenlijst. Een 
vergelijkbaar complex is niet te vinden op deze monumentenlijst. Binnen Drenthe zijn scholen als de vroegere HBS ook 
zeldzaam. Tevens is het complex van grote waarde als beeldbepalend element voor het rijksbeschermde stadsgezicht 
Meppel Oud-Zuid. 

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de toekomst van dit scholencomplex. Vermoedelijk zijn er goede 
mogelijkheden voor hergebruik. Indien er behoefte is aan een toelichting op deze brief dan vernemen wij dit graag. 

Hoogachtend, 

het bestuur van het Cuypersgenootschap, 
namens deze, 

Leo Dubbelaar, secretaris 
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