
Aan B&W en raadsleden gemeente Albrandswaard 

Hofhoek 5 

3176 PD Poortugaal 

 

Rhoon 23 Januari 2020. 

 

Geachte dames, heren, 

Bij deze een verzoek wat ik graag af wil ronden alvorens ik daar wat betreft ingezonden brief 11 

oktober 2019 36.138780 Het wiel opnieuw uitvinden, met als laatst de vraag een antwoord op de 

geschreven problemen of op en aanmerkingen deze alsnog bijgevoegd als bijlage van deze brief. 

Het probleem WA1 de uitleg en de nodige vergunningen om er heipalen in te zetten, wil het 

definitief weten want helaas ik vertrouw het nu helemaal niet meer in 2017 had ik al een klacht 

ingediend bij de betreffende wethouder die mij doorverwijst naar directie Essendael bv. Waar ik 

uiteindelijk ook niets wijzer ben geworden. 

En op een later gesprek met diezelfde wethouder met gezegde is geen probleem dan slaan we de 

palen wel er naast een opmerkelijke opmerking. 

Nu zie ik verschillende plankaarten welke voor mij een ervan bindend is die behoort bij het 

bestemmingsplan Essendael 13 febr. 2006 Het aangegeven gebied WA1 wat totaal afwijkt op de 

andere latere kaart. Dus verwarring zaaien want de burger ziet het toch niet, maar ik wil er uitleg 

over hebben en is het niet correct dan doe ik dit. 

Erfgoedinspectie 

Minister van Onderwijs, cultuur en wetenschap 

Procedure voor behandeling van incidentmelding archeologie 

Ik hoop dat het niet zover hoeft te komen, ik heb me in 2017 daarvan afzijdig gehouden maar nu wil 

het weten. 

Zie het aanhangsel bijlage 36.138780 

Met vriendelijke groet, 

 

 

. 

 
 

De volgende foto’s zijn van 30-07-2017 van het ontgraven en omleggen van 
de watergang op de plaats van WA1  zie gegeven bestemmingsplan deel van 
plankaart plan kaart Essendeal februari 2006. De diepte zie foto en de soort 
van ontgraven grond 



 
  
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
VERVOLG bladen het bezwaar het opnieuw uitvinden van het wiel . 



Aan B&W en raadsleden 

Gemeente Albrandswaard  

Rhoon, 11oktober 2019 

 

Het wiel opnieuw uitvinden, en zoek de verschillen. Onderwerp nieuw 
bestemmingsplan Essendael. 

Hierbij de volgende opmerking deze bezorgde burger wat betreft de zienswijze ontwerp. 

Opmerkingen betreffende het nieuwe ontwerp bestemmingplan Essendael Archeologische waarden 
WA 1 

Waarde - Archeologie 1 
Voor de vindplaats Rhoon Essendael (monumentnummer 16102, W), geldt in principe 
behoud in situ. Voor dit terrein geldt een bouwregeling en een omgevingsvergunning 
voor werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en graafwerkzaamheden (inclusief 
heien) die dieper reiken dan 100 cm beneden maaiveld, ongeacht het terreinoppervlak 
van de verstoring. 

Zie bijlage 

Plankaart 2004 laat zien waar het Archeologisch gebied is met kenmerk WA 1 en nu de volgende 
kaart 2013 zoals u ziet in kaart 2004 loopt het gebied WA 1 door het aangekocht deel grond. Zie ook 
de boorkaart 2004, Boorpunten 2004 die in 2006 zijn herzien op het aangekochte gebied WA 1 

Nu de vraag wie heeft de juiste gegevens? want mij vraag gaat terug naar het diep graven met het 
omleggen van de waterloop met en diepe sleuf daar heb ik nooit antwoord op gekregen over 
bijvoorbeeld de omgevingsvergunning om WA 1 te graven, graag zie ik daar een antwoord op. 

Wat ook niet aan de orde is het volgende de naam Bestemmingplan Essendael van oorsprong de 
basis in 2004 goedgekeurd daarna zie ik een bestemmingplan Dorp Rhoon 2012-2013? ook een 
deelplan van Bestemmingplan Essendael 2004 en dan tot grote verwondering weer een 
bestemmingplan Essendael de laatste 2019 is ook een deelplan van het origineel bestemming plan.  

De vraag hoe kan het zo zijn dat een bestemmingsplan in 2004 benoemd word en in 2019 nog een 
keer met de nodige wijzigingen, noem het deelplan 3 bestemmingsplan Essendael en misschien 
onzinnig maar voor velen niet en voor mij is het zand strooien in de ogen.  

En daar doel ik op de twee voorbeelden die totaal anders uitzien zeg maar 2004 uitgevonden en in 
2019 in eens is het weg. 

Graag zie ik er een antwoord op. 

Hoogachtend, 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
De twee delen over elkaar. 2006 en 2013 

 
Deel plankaart 2006 bestemmingsplan Essendael origineel.  



 

Bestemmingsplan Rhoon dorp? deelplan Bestemmingsplan Essendael 
Plankaart 2013. 

 

 

 



 

Boorpunten 2004 die in 2006 zijn herzien op het aangekochte gebied WA 1 uit 
bestemmingsplan 2006. 



 Procedure voor behandeling van 
 incidentmeldingen archeologie 

Wat zijn de taken van de Erfgoedinspectie? 
De Erfgoedinspectie ziet toe op de naleving van de Erfgoedwet. Bij klachten of meldingen onderzoekt 
de Erfgoedinspectie of er in strijd met de Erfgoedwet is gehandeld. De Erfgoedinspectie kan geen 
uitspraken doen over contractuele verplichtingen tussen opdrachtgevers en uitvoerders, en geeft geen 
juridisch advies. 

Wanneer kunt u bij de Erfgoedinspectie terecht met een klacht of melding over de uitvoering 
van archeologische werkzaamheden? 
De Erfgoedinspectie analyseert in principe elke klacht of melding over de uitvoering van 
archeologische werkzaamheden. Op basis van deze analyse beslist de Erfgoedinspectie of zij tot 
behandeling overgaat. Wanneer de werkzaamheden vallen binnen de werking van een 
certificaat zal de Erfgoedinspectie in de meeste gevallen de klacht of melding niet zelf 
behandelen, maar doorgeven aan de Certificerende Instelling. 

Wanneer kunt u bij de Erfgoedinspectie terecht met een klacht of melding over archeologie 
bij gemeenten? 
In geval van een klacht of melding over archeologie bij gemeenten raadt de Erfgoedinspectie u aan deze 
in eerste instantie aan de direct verantwoordelijke gemeente te richten. Als de gemeente uw klacht 
volgens u niet correct behandelt, zijn er in veel situaties wettelijke procedures die voorschrijven wat de 
volgende stappen zijn, zoals het indienen van bezwaar en beroep. Daarnaast heeft iedere gemeente een 
klachtenprocedure die u kunt benutten, indien u vindt dat er niet goed naar u is geluisterd. 

Hoe analyseert de Erfgoedinspectie een melding? 
Bij de analyse van een melding stelt de Erfgoedinspectie de volgende vragen: 
1. Hoe verhoudt de melding zich tot de bepalingen in de Erfgoedwet en daaraan gerelateerde

regelgeving; de voorschriften in het Certificatieschema Archeologie en de daaraan gerelateerde 
beleidsregels, de voorschriften in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie en/of de prioriteiten in 
het jaarwerkplan van de Erfgoedinspectie?

2. Welke middelen heeft de Erfgoedinspectie om iets aan de melding te doen, en welke gevolgen
kunnen daarvan verwacht worden?

3. Is eventueel handelen door de Erfgoedinspectie effectief en/of wenselijk?
Op basis van de uitkomst van deze analyse besluit de Erfgoedinspectie of uw melding in behandeling  wordt 
genomen. 

Wat gebeurt er als een melding niet in behandeling wordt genomen? 
Als de Erfgoedinspectie op basis van de analyse besluit uw melding niet in behandeling te nemen krijgt 
u hiervan bericht, onder opgaaf van redenen. 

Hoe gaat de Erfgoedinspectie om met een melding die in behandeling wordt 
genomen? 

Als de Erfgoedinspectie een melding in behandeling neemt, wordt de betrokken overtreder/ 
uitvoerder schriftelijk op de hoogte gesteld van de melding en gevraagd hierop schriftelijk te 
reageren. Naar aanleiding van deze reactie besluit de Erfgoedinspectie of al dan niet nader 
onderzoek moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door het verzamelen van meer gegevens of het 
inwinnen van informatie bij derden. 

Op welke termijn kunt u een reactie verwachten? 
Als u bij de Erfgoedinspectie een melding doet krijgt u binnen 2 werkdagen per e-mail een bevestiging 
van de ontvangst van uw melding. Vervolgens krijgt u binnen 10 werkdagen bericht of  uw melding in 
behandeling wordt genomen. Zodra de behandeling van uw melding is afgesloten,  stellen wij u op de 
hoogte van de conclusies van het onderzoek. De Erfgoedinspectie hanteert hiervoor een termijn van 6 
weken. Mocht deze termijn niet gehaald worden, dan krijgt u hierover tussentijds bericht. 

Indien u niet tevreden bent over onze wijze van reageren op uw melding kunt u terecht op de 
contactpagina van deze website. Daar vindt u informatie over de indiening en afhandeling van 
klachten. 

Colofon 
Erfgoedinspectie I  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap    
Postbus 16478 I 2500 BL Den Haag I  +31 (0)70-4124012 
info@erfgoedinspectie.nl  I   http://www.erfgoedinspectie.nl 
 juli 2017 

http://www.sikb.nl/
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