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Geachte raadsleden,
Op de agenda van de Beraad en Advies Ruimte van 18 mei heeft u een aantal agendapunten
staan die van grote invloed kunnen zijn op de ruimtelijke kwaliteit van Albrandswaard en in het
bijzonder die van Rhoon: Verplaatsing sportpark de Omloop, Bestemmingsplan de Omloop,
Stand van zaken sociale woningbouw.
Als Varese hebben we ons de afgelopen jaren hard gemaakt om de ruimtelijke opgaven waar
Albrandswaard voor gesteld staat (vernieuwen sport, woningbouw voor lokale en regionale
opgave) ook gepaard te laten gaan met het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit en
toekomstwaarde van de Rand van Rhoon. Onze visie heeft de afgelopen jaren de werktitel het
Boerenplan voor de Rand van Rhoon gedragen. Vorig jaar februari, toen het vorige
collegevoorstel besproken zou worden, hebben wij u een tegenvoorstel laten zien. Dit
tegenvoorstel (zie bijlagen Inpassing sport in landschap en planvoorstel Herontwikkeling),
inclusief financieel voorstel, is wat ons betreft nog steeds actueel.
Wij trekken hierbij gezamenlijk op met de heren X (zie bijlage Samenwerking X Varese), zodat
grondeigendom gepaard gaat met de bereidheid om tot ontwikkelen te komen. In de
beoordelingsmatrix van de locatiestudie staat voor de realisatiesnelheid een verschillende score
voor de Omloopseweg Noord en Zuid, gegeven onze bereidheid om gezamenlijk tot een
ontwikkeling te komen lijkt ons dat verschil onterecht.
Mocht u in uw ingewikkelde afwegingen komen tot een voorkeur voor de verplaatsing van de
sportvelden naar overkant van de Omloopseweg (Noord of Zuid), dan zouden wij er voor willen
pleiten om in de uitwerking een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing voorwaardelijk
te maken. In onze visie is de Essendijk hét landschappelijke element van Rhoon, dus hou de sport
echt uit het blikveld vanaf de dijk. En vergeet de veiligheid van de kinderen niet, dus scheidt
zoveel mogelijk de kwetsbare jonge fietsers van het autoverkeer op de Omloopseweg.
En misschien kunt u ook opdracht geven om eindelijk een locatie in dit plangebied aan te wijzen
voor een initiatief als Villa Stoer, wij doen graag mee!

Met vriendelijke groet,
X
VARESE
(www.varese.nl)
Varese
Jericholaan 46
3061 HH Rotterdam
+31 10 452 78 89
+31 6 46 07 38 47
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Geachte leden van de Gemeenteraad,
In uw raadsstukken heeft u kunnen zien dat er beweging is op het onderwerp van de herontwikkeling
van sportcomplex de Omloop. U heeft een uitgewerkt bod van Van Erk kunnen zien bij de ingekomen
stukken, maar belangrijker ook een concreet raadsvoorstel voor de Herontwikkeling van de Omloop.
Gezien deze ontwikkelingen richten wij ons ook graag rechtstreeks tot u.
Inleiding

Sinds 2014 zijn de broers x en x (uit Rhoon) en Varese, na aankoop van percelen grond in uw
gemeente, samen opgetrokken om plannen te maken voor Rhoon. Wij hebben kennis gemaakt met
alle grondeigenaren woonachtig in Rhoon voor het plangebied bekend als: De Rand van Rhoon Zuid.
Sinds 2015 overleggen wij met de ambtelijke dienst van uw gemeente en met het College van B&W.
Steeds geheel op eigen initiatief en voor eigen rekening hebben wij studies gedaan naar de
toekomstmogelijkheden van het sterk versnipperde gebied. Wij zagen voorzichtig een kans om via de
Rand van Rhoon het Buijtenland van Rhoon te versterken. Op 20 april 2016 hebben wij het
toenmalige College voor het eerst verkennende voorstellen gedaan, later door ons uitgewerkt in wat
wij het "Boerenplan" hebben genoemd.
Boeren plan

De essentie van ons Boerenplan zaten in het behoud van het groene en dorpse karakter van de Rand
van Rhoon:
•
•
•
•
•

Landschappelijke inpassing van nieuw sportcomplex in buitengebied
Afmaken van Essendael
Veiligstellen agrarische toekomst door ruilverkaveling en vernieuwend agrarisch
ondernemerschap
Beperkt woningbouw in het buitengebied als extra kostendrager
Voorkomen dat Rand van Rhoon rommelrand wordt waar allerlei ruimtelijke problemen
worden opgelost

Vorig jaar hebben wij, geheel op eigen initiatief, met bewoners en belanghebbenden uit uw
gemeente zogenaamde "ronde tafel" gesprekken gevoerd (www.facebook.com/mooirhoon) en het
resultaat van deze gesprekken is door ons op 17 september 2019 schriftelijk en mondeling aan het
voltallige College van Burgemeester en Wethouders gepresenteerd.
De lessen van deze ronde tafel gesprekken zijn geweest:
• Behoud groen is gemene deler
• Lokaal draagvlak voor vernieuwend agrarisch ondernemerschap (Herenboeren)
• Naast een regionale woningbouwopgave ook nadrukkelijk lokale woningbehoefte
• Sportclubs willen aan de Omloop blijven en willen eindelijk duidelijkheid
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Na realisatie van dit nieuwe sportcomplex komt het huidige complex leeg en levert u als gemeente
dit complex (circa 8,7 ha grond met opstallen) om niet aan ons op. Nadat alle ruimtelijke procedures
doorlopen zijn gaan wij over tot sloop van de bestaande opstallen, het bouwrijp maken en het
realiseren van circa 250 woningen. Het is denkbaar dat door ons alle onderzoeken uitgevoerd
worden en dat de gemeente in deze ontwikkeling alleen een faciliterende en controlerende functie
krijgt. Alle kosten gemoeid met deze ontwikkeling zullen wij voor onze rekening nemen zodat het
risico niet komt te liggen bij de gemeente. Indien u hiervoor van ons (bank-)garanties verlangt dan
zijn wij graag bereid u deze aan te bieden.
Wij zijn in onze gesprekken met omwonenden en het College altijd uitgegaan van een
woningbouwprogramma dat bestaat uit (deels grondgebonden woningen en deels in
appartementen):
• 75 sociale woningen;
• 125 woningen in het middensegment van de huurmarkt dan wel het middensegment van de
koopwoningen markt;
• 50 woningen in het dure marktsegment.
Tot slot, na oplevering van het woningbouwproject en nadat wij de openbare ruimte aan u hebben
teruggeleverd, bieden wij u bij oplevering van de laatste woning een eindbedrag gebaseerd op de
door ons te realiseren opbrengst, doch minimaal EUR5.000- exclusief BTW per woning.
Graag vragen wij u ons voorstel in behandeling te willen nemen. Met dit voorstel levert de
verplaatsing van de voetbalvelden geld op, voorziet u in de wens extra woningen toe te voegen en
kan het hele sportcomplex kan binnen een periode van 5 jaar gerealiseerd worden.
Komende maand april is het bestemmingsplan voor het Buijtenland van Rhoon, waar ook onze
locaties en de locaties van de sportvelden onder vallen, toe aan een 10-jaarlijkse herziening. Ook in
dit kader is het wenselijk dat u als Raad binnenkort ons planvoorstel beoordeelt.
Wij zijn er van overtuigd dat de dikke min van de provincie juist duidt op de betrokkenheid om tot
een breed gedragen plan te komen. Met onze inzet en uw lokale leiderschap moeten we er kunnen
komen!
Vanzelfsprekend hebben wij dit voorstel ook gezonden naar uw Burgemeester en uw wethouders.

/
Met vriendelijke groet,
V .r s Projectontwikkeling BV
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College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Albrandswaard
Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal
Rhoon, 26 maart 2021

Geacht College,
Verheugd stellen wij vast dat u voornemens bent de voetbalvelden om te klappen naar onze
gronden in de Rand van Rhoon.
Sinds 2014 zijn wij (broers X en X) samen met Varese, opgetrokken om
plannen te maken voor Rhoon. Wij hebben kennis gemaakt met alle grondeigenaren
woonachtig in Rhoon voor het plangebied bekend als: De Rand van Rhoon Zuid. Sinds 2014
wonen wij Raadsvergaderingen bij en overleggen wij met omwonenden.
Wij hebbrn ons samen met Varese Projectontwikkel ng B.V./ Varese Investeringen IV B.V.
al d o� gesteld als projectontwi kelaar.
Samen met Varese zi n wij p 4 rr ei 2017 het marH nit atief voor de Rand van Phoon
gestart, u bekend. s·j alle gespre�ken op het gemeentehuis zijn wij aanwezig geweest samen
met Varese. Met wethouder Goedkneght hebben wij diverse gesprekken gevoerd, later met
de wethouders Boender en Heezen.
Wij verwijzen ook naar onze gezamenlijke brief aan de Raad van 21 februari 2020. Wij
melden u graag dat wij een overeenkomst hebben getekend met Varese op 16 november
2016 waarin staat dat wij samen willen werken met Varese. In deze overeenkomst hebben
wij aangegeven te willen investeren, eigenaar te willen worden van huurwoningen in het
gebied en bereid te zijn onze grond aan Varese te willen verkopen waarbij Varese altijd het
recht heeft van eerste en laatste bod op onze grond.
Wij dachten er goed aan te doen u te informeren dat wij graag met u willen meedenken. Wij
merken ook graag op dat als de gemeente woningen wenst voor Villa Stoer en 55-plus
woningen dat wij dan graag bereid zijn met de gemeente mee te denken over verkoop van
gronden elders in de gemeente. Tevens zijn wij graag bereid mee te denken over onze
overige gronden in Albrandswaard bijvoorbeeld de locatie Achterweg/Rijsdijk in het kader
van de provinciale woningbouwtaakstelling.

Met vriendelijke groet,

�

e.c. Varese Projectontwikkeling B.V (de heren X en X)

