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Rhoon, 17-5-2020
reg. nr.

Onderwerp: bezwaar tegen het raadsbesluit van 7 april jl. waarin vestiging gemeentelijk
voorkeursrecht 'Omloop' in Rhoon is geregeld

Geachte Raad van de gemeente Albrandswaard,

Hierbij maak ik bezwaar tegen het raadsbesluit waarin de vestiging van het gemeentelijk
voorkeursrecht 'Omloop' te Rhoon zoals deze is gepubliceerd in de 'Schakel' van 16 april jl. In dit
besluit wordt geregeld om, de voor de in dit besluit genoemde percelen, de Wet voorkeursrecht
gemeente (Wvg) van toepassing te laten zijn.

Ik maak expliciet dat onderstaande bezwaren ais afzonderlijke bezwaren dienen te worden 
beschouwd.

Bezwaar 1: de benodigde infra-structurele voorzieningen doet een groter beroep op het 
ruimtebeslag in de Rand van Rhoon dan in het besluit wordt aangegeven.

Om te komen tot de vestiging gemeentelijk voorkeursrecht 'Omloop' te Rhoon zijn de volgende
belangen afgewogen: (1) huisvestingsbehoefte, (2) instandhouding van de polders met hun 
agrarische, natuur- en recreatieve functie en (3) aanwezigheid van eigentijdse sport- en 
recreatievoorzieningen. Het besluit tot het vestigen het voorkeursrecht is gebaseerd op het feit dat
de realisatie van woningen (aansluitend op Essendael, tot aan de bestaande Omloopseweg) en 
reconstructie van het sportcomplex maar een beperkt (< 3 ha) beroep wordt gedaan op ruimte in de 
Rand van Rhoon.

Hierbij is echter onvoldoende rekening gehouden met de grondbehoefte die nodig is om de te bouwen 
woningen goed en verkeersveilig bereikbaar te maken. Immers de, bij het besluit gevoegde, tekening 
laat zien dat het verkeer van de te realiseren woonwijk via de Omloopseweg verlaat. Daar is de
Omloopseweg, mede ook door het verkeer naar en van het nieuwe sportcomplex, thans niet op
berekend. Toegevoegd kan worden dat de ontsluiting van de te realiseren woonwijk en sportcomplex
via de Essendjik niet aansluit op (1) het in de toekomst verkeersluw maken van Essendijk zoals dat
wordt beoogd in de plannen voor het Buijtenland van Rhoon, (2) het tegengaan van sluipverkeer naar
de wijk Portland en (3) het verminderen van de verkeersdrukte richting het centrum van Rhoon.

Aannemelijk is dat een reconstructie van de Omloopseweg derhalve noodzakelijk is en daarmee een 
extra beslag op de ruimte in de Rand van Rhoon doet. Weliswaar wordt in de toelichting gesproken
over mogelijk aanvullende infrastructurele voorzieningen, echter onvoldoende wordt duidelijk gemaakt
welk ruimtebeslag dit op de agrarische gronden van de Rand van Rhoon doet. Dit tast de gebruikte 
onderbouwing van het gebruik van het instrumentþÿ�  �vestiging voorkeursrecht gemeenteþÿ � (namelijk dat
een beperkt (< 3 ha) beroep wordt gedaan op ruimte in de Rand van Rhoon) aan.

Bezwaar 2: Onvoldoende duidelijk of beide verenigingen de aankoop of huur van de te
realiseren kantine/kleedkamers (en indien aan de orde de sporthal) kunnen betalen

Bij de onderbouwing van de vestiging gemeentelijk voorkeursrecht 'Omloop' te Rhoon is
aangegeven dat een belangrijk deel van de te realiseren opgaven sociaal-maatschappelijk is en niet



geheel kostendekkend van aard is. Het college schat in dat de realisatie van de woningen en het
sportcomplex niet kostendekkend is.
Weliswaar wordt in het voorstel aan de Raad aangegeven dat dekking en financiering van het plan 
nog inzichtelijk wordt gemaakt. Hierbij is echter onvoldoende duidelijk gemaakt of v.v. Rhoon en 
r.k.s.v. WCR (en indien aan de orde de Volharding) financieel in staat zijn de te bouwen 
kantine/kleedkamers (en indien aan de orde de te realiseren sporthal) te verwerven danwel daar huur
over af te dragen aan de eigenaar. Dit is cruciaal om de realisatie van het sportcomplex te 
rechtvaardigen. Immers beide verenigingen mogen financieel niet bevoordeeld worden ten opzichte 
van andere publieke - of semi publieke voorzieningen. Indien de verenigen financieel niet in staat zijn 
de gebouwen te verwerven danwel de huur aan de eigenaar te betalen, vervalt de onderbouwing om 
voor deze verenigingen een oplossing te zoeken die niet past in het huidige bestemmingsplan 'Rand
van Rhoon

Met vriendelijke groet,
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Commissie Bezwaarschriften

Van de openbare hoorzitting van 8 september 2020 over het bezwaar van  tegen het

besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard d.d. 18 februari 2020 op de

vestiging van een voorkeursrecht in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Dit besluit is door de

gemeenteraad bestendigd op 7 april 2020.

Kenmerk: 172119

Aanwezigen

 - voorzitter van de commissie

 - lid van de commissie

 - lid van de commissie

 - secretaris van de commissie

- stagiaire

- notuliste

  - adviseur van de gemeente

( )

- bezwaarmaker

Er zijn drie toehoorders.

Verslag

De voorzitter opent de hoorzitting om 20.00 uur. De werkwijze van de commissie wordt toegelicht. De

commissieleden hebben de stukken gelezen. De commissie brengt na de hoorzitting een onafhankelijk advies uit, dat

over 4 - 6 weken kan worden verwacht. De aanwezigen worden voorgesteld. Het bestreden besluit betreft het

vestigen van het voorkeursrecht op vijf percelen, kadastraal bekend als gemeente Rhoon, sectie B, nummers 633, 732, 

1240, 1253 en 1336.

 krijgt de gelegenheid zijn bezwaarschrift toe te lichten.

 geeft aan dat zijn bezwaarschrift uit twee delen bestaat. Het gaat ten eerste om de

grondbehoefte, het centrale thema van het bezwaar. Er is sprake van 'agrarisch landschap met waarde maar ondanks

deze titel heeft de gemeente besloten tot woningbouw en reconstructie van voetbalvelden. Het gaat volgens de

gemeente om minder dan 0,3 ha. Wat hierbij niet is meegenomen is dat er toevoer- en afvoerwegen moeten worden

aangelegd. Ook moet de weg worden verbreed. Het ruimtebeslag is hiermee groter dan 0,3 ha. Ten tweede: de

betaalbaarheid van het complex voor de verenigingen die er gebruik van gaan maken. Het is volgens bezwaarmaker
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niet onderzocht of deze verenigingen de aankoop resp. huur kunnen opbrengen. Hij is penningmeester geweest bij

twee verenigingen en verwacht dat dit een flinke aderlating zal zijn.

De voorzitter vraagt of  het verweerschrift heeft ontvangen. Daarin wordt gesproken over de

voorwaarde dat men belanghebbende dient te zijn.

 merkt op dat hij als bewoner belanghebbende is, vanwege de bescherming van het agrarisch

landschap met waarde; dit moet behouden blijven.

Volgens de voorzitter is dat geen grond voor bezwaar tegen het vestigen van het voorkeursrecht gemeenten. Hij geeft

het woord aan .

 herhaalt dat een bezwaar tegen de vestiging van een voorkeursrecht in de zin van de Wet

voorkeursrecht gemeenten kan worden ingediend als men belanghebbende is. Dat is  niet. Dat

is de kern van het verweerschrift en dat wordt vanavond behandeld. De door  genoemde

argumenten zijn in deze fase nog niet aan de orde. Pas bij het bestemmingsplan kunnen deze argumenten naar voren

worden gebracht.

 vraagt of het klopt dat er nog geen structuurvisie ligt, een bestemmingsplan, en of er een

planologisch voornemen is.

 geeft aan dat er een structuurvisie is.

 stelt dat de plannen ook niet door kunnen gaan. Het gaat om het indekken van de gemeente

tegen mogelijke grondspeculatie.

De voorzitter stelt dat, als de gemeente dit doorzet en het bestemmingsplan wijzigt, men gebruik kan maken van zijn

rechten als burger. Dit ziet op een situatie die mogelijk in de toekomst gaat voorkomen. Deze zaak gaat uitsluitend om

het vestigen van het voorkeursrecht.

 geeft aan dit gelezen te hebben in het rapport van de firma . Het is hem duidelijk.

 merkt op dat er nog een participatietraject opgezet wordt. Dan zullen omwonenden

uitgenodigd worden en kan men reageren op het plan.

De voorzitter merkt op dat dan wellicht de zorgen van  kunnen worden weggenomen. Bij

inspraakavonden is er dan nog voldoende gelegenheid van zich te laten horen.

 geeft aan bang te zijn dat zaken dan al besloten zijn, zoals bij de Rand van Rhoon. Het gaat

hem om de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid, wie daarbij betrokken worden en wat er met inspraak gebeurt. Hij

wil mogelijke teleurstellingen voorkomen.
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De voorzitter merkt op dat inspraak niet automatisch i houdt dat men zeggensc ap heeft over de besluiten. Hij da



de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de hoorzitting om 20.30 uur.
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Commissie bezwaarschriften

Over het bezwaar van  (hierna: bezwaarmaker) tegen het raadsbesluit van de gemeente

Albrandswaard van 7 april 2020 met betrekking tot de bestendiging van het collegebesluit van 18 februari 2020 tot
vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht in het Albrandswaardse buitengebied (hierna: bestreden besluit).

De commissie adviseert de gemeenteraad om het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit van

7 april 2020 in stand te laten.

Kenmerk: 172119

Feiten

Bij besluit van 18 februari 2020 heeft het college het gemeentelijk voorkeursrecht van toepassing verklaard op een

aantal percelen gelegen in het Albrandswaardse buitengebied, ten zuidoosten van de kern van Rhoon (gemeente

Albrandswaard), kadastraal bekend als gemeente Rhoon, sectie B, nummers: 633, 732, 1240, 1253 en 1336.

Dit besluit is gepubliceerd in de Staatcourant op 19 februari 2020, nr. 10121 waarna het gemeentelijk voorkeursrecht

op 20 februari 2020 in werking is getreden. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen dit collegebesluit.

Bij besluit van 7 april 2020 heeft de gemeenteraad het gevestigde gemeentelijk voorkeursrecht bestendigd. Met dit

raadsbesluit is het gemeentelijk voorkeursrecht binnen de wettelijke termijn van 3 maanden bestendigd. Het

raadsbesluit van 7 april 2020 is bekendgemaakt in de Staatscourant van 8 april 2020, nr. 20418 en is daarmee in

werking getreden op 9 april 2020.

Het betreffende gebied is aangewezen als toekomstige bestemming voor: maatschappelijk met alle bijbehorende

voorzieningen, alle niet-agrarisch en alle nader uit te werken. De reden om een gemeentelijk voorkeursrecht te

vestigen is om het voor de gemeente Albrandswaard mogelijk te maken om zelf actief op te treden bij de ontwikkeling

van genoemde gronden en zelf de regie te houden bij de ontwikkeling van de betreffende locatie. Door de regie in

handen te houden heeft de gemeente de beste mogelijkheden om de doelstellingen van het plan te realiseren. Met

het vestigen van het gemeentelijk voorkeursrecht verkrijgt de gemeente een voorkeurspositie op de grondmarkt in

het gebied.

De vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht kan voor belanghebbenden grote gevolgen met zich meebrengen. 

Echter, deze gevolgen doen zich pas voor als de eigenaren van de aangewezen gronden waarop het gemeentelijk

voorkeursrecht van toepassing is hun perceel willen vervreemden. Onder vervreemden wordt verstaan: de overdracht

in eigendom of de toebedeling van een onroerende zaak, alsmede de overdracht of de toebedeling dan wel de

vestiging van een recht van opstal, erfpacht, beklemming of vruchtgebruik.

Kortom, s



vestiging van het voorkeursrecht verplicht om het perceel eerst aan de gemeente te koop aan te bieden, tenzij er een

uitzonderingsgrond bestaat. Slechts als de gemeente niet op de aangeboden grond ingaat, kan de grond aan anderen

worden vervreemd.

Bij brief van 17 mei 2020, ontvangen op 19 mei 2020, heeft bezwaarmaker bezwaar ingediend tegen het raadsbesluit

van 7 april 2020.

Hoorzitting

Op 8 september 2020 is door de commissie een hoorzitting over het bezwaar gehouden. Bezwaarmaker heeft het

bezwaar mondeling toegelicht. De gemeenteraad werd vertegenwoordigd door  .

Het verslag van de hoorzitting is bijgevoegd.

Standpunten

In bezwaar worden - zakelijk samengevat - de volgende gronden aangevoerd:

- Bezwaarmaker stelt dat het besluit tot het vestigen van het voorkeursrecht gebaseerd is op het feit dat er bij

de realisatie van woningen en reconstructie van het sportcomplex maar een beperkt beroep wordt gedaan

op de ruimte in de Rand van Rhoon. Bij het vestigen van het gemeentelijk voorkeursrecht is volgens

bezwaarmaker onvoldoende rekening gehouden met de grondbehoefte die nodig is om de te bouwen

woningen goed en verkeersveilig bereikbaar te maken, de Omloopseweg is hierop niet berekend.

- Bezwaarmaker stelt dat het onvoldoende duidelijk is of beide aan de Omloopseweg gevestigde

voetbalverenigingen de aankoop of huur van de te realiseren kantine/kleedkamers kunnen betalen.

Inhoudelijke beoordeling

Ontvankelijkheid

De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) geeft belanghebbenden de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een

besluit. Artikel 1:2 Awb bepaald wat er wordt verstaan onder een belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks

bij een besluit is betrokken. Volgens vaste jurisprudentie houdt dit in dat een natuurlijk persoon voldoende objectief

bepaald, eigen, persoonlijk belang dient te hebben dat hem in voldoende mate onderscheid van anderen en dat

rechtstreeks geraakt wordt door het besluit.

Het betreft hier een besluit tot vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht op een aantal percelen. Dit recht kan

slechts gevolgen hebben voor eigenaren of beperkt gerechtigden van één of meerdere genoemde kadastrale percelen, 

als de eigenaren of beperkt gerechtigden hun perceel vervreemden. Geconstateerd is dat bezwaarmaker noch

eigenaar, noch beperkt gerechtigde van één van deze percelen is. Hierdoor zijn de belangen van bezwaarmaker niet

rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken. Bezwaarmaker kan dan ook niet als belanghebbende in de zin van de

Awb worden aangemerkt bij de vestiging van het voorkeursrecht, waardoor het bezwaar niet-ontvankelijk is.

Ten overvloede:

De bezwaren die bezwaarmaker aanvoert zijn geen bezwaren tegen de vestiging van het voorkeursrecht. Dit zijn

bezwaren van planologische aard, welke kenbaar kunnen worden gemaakt tijdens de planologische procedure waarin

het bestemmingsplan wordt voorbereid en vastgesteld.

Conclus e



Aangezien de belangen van bezwaarmaker niet rechtstreeks bij het bestreden besluit van 7 april 2020 betrokken zijn

en bezwaarmaker niet als belanghebbende in de zin van de Awb kan worden aangemerkt, adviseert de commissie de

gemeenteraad dan ook om het ingediende bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Commissie bezwaarschriften, 28 september 2020

secretaris, De voorzitter,

 

Bijlage: - verslag hoorzitting



 - voorzitter van de commissie

 - lid van de commissie

 - lid van de commissie

 - secretaris van de commissie

 - namens het college van burgemeester en

wethouders

- bezwaarmaker

Toepasselijke regelgeving

Algemene wet bestuursrecht

Titel 1.1. Definities en reikwijdte

Artikel 1:2
1. Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Wet Voorkeurswet gemeenten
Artikel 5

1. In afwijking van de artikelen 3, eerste lid, en 4, eerste lid, komen voor aanwijzing ook in aanmerking gronden
die nog niet zijn opgenomen in een bestemmingsplan, inpassingsplan, of structuurvisie, maar waarbij in het
besluit tot aanwijzing aan de betrokken gronden een niet-agrarische bestemming wordt toegedacht en
waarvan het gebruik afwijkt van die bestemming. In het besluit tot aanwijzing wordt aangegeven of nadien nog
zal worden overgegaan tot het vaststellen van een structuurvisie.

Artikel 6

1. Burgemeester en wethouders kunnen gronden voorlopig aanwijzen, mits bij het hiertoe strekkend besluit
aan die gronden een niet-agrarische bestemming is toegedacht en het gebruik afwijkt van de toegedachte
bestemming. Het besluit vervalt van rechtswege drie maanden na dagtekening of zoveel eerder als een besluit
van de gemeenteraad tot aanwijzing ingevolge artikel 3, 4 of 5 in werking treedt.
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Uw brief van: 17 mei 2020 Ons kenmerk: 172119
Uw kenmerk Contact: 
Bijlage(n): Verslag en advies Telefoonnummer: 

E-mailadres: 
Datum:

Betreft: Beslissing op bezwaar

Geachte ,

U maakte bezwaar tegen het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2020 tot de bestendiging van het

collegebesluit van 18 februari 2020 tot vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht in het
Albrandswaardse buitengebied
Op 8 september 2020 heeft u het bezwaar toe kunnen lichten op de hoorzitting. U heeft van deze
gelegenheid gebruik gemaakt. Het verslag van de hoorzitting is als bijlage toegevoegd.

In dit besluit leest u onze beslissing op het bezwaar.

Besluit
De Commissie Bezwaarschriften heeft geadviseerd uw bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Wij nemen

dit advies over en verklaren uw bezwaar niet-ontvankelijk en laten het bestreden besluit in stand. Het
advies van de commissie treft u als bijlage bij dit besluit aan.

Motivering
Uw belang wordt niet rechtstreeks geraakt door het bestreden besluit.

U kunt alleen bezwaar maken tegen een besluit waarbij uw belang rechtstreeks geraakt wordt. Dat is bij

het besluit tot bestendiging van dit voorkeursrecht niet het geval. Daarom behandelen wij uw bezwaar
niet inhoudelijk.

www.al
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Voor het overige verwijzen wij u naar het advies van de Commissie bezwaarschriften (art. 3:49 Awb).

Bent u het niet eens met ons besluit? Beroepsclausule
Als u het niet eens bent met ons besluit, kunt u daartegen beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam.
Dit kunt u doen binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit. U kunt uw beroepschrift sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen. Op de website van de rechtbank
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kunt u lezen hoe dat moet. Aan het instellen van beroep bij de
rechtbank zijn kosten verbonden.

Met vriendelijke groet,
De raad van de gemeente Albrandswaard,
De griffier, de voorzitter

L. Groenenboom drs. Jolanda de Witte




