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ONDERWERP 

Beeldvormende presentatie marktinitiatief ‘Oud Rhoonsedijk 33’ te Poortugaal. 

 

KENNISNEMEN VAN 

Het marktinitiatief ‘Oud Rhoonsedijk 33’ te Poortugaal. 

 

INLEIDING 

Voor de locatie Oud Rhoonsedijk 33 is een marktinitiatief ingediend voor het slopen van een 

vrijstaande woning en opstallen om plaats te maken voor 2 vrijstaande woningen. Dit plan is ambtelijk 

op hoofdlijnen passend en wenselijk bevonden maar zal binnen het kader van de marktinitiatieven 

procedure verder uitgewerkt moeten worden naar een definitief plan.   

 

KERNBOODSCHAP 

Ter beeldvorming zal door de initiatiefnemer een plan gepresenteerd worden voor het realiseren van 2 

vrijstaande dijkwoningen langs de Oud Rhoonsedijk. Medewerking wordt voorgesteld omdat de 

gebiedskwaliteiten toenemen. Bij een positief signaal kan vervolgens een startovereenkomst aan de 

raad voorgelegd worden.  

 

TOELICHTING 

De initiatiefnemer is voornemens de huidige woning op nummer 33 en een lang gerekte schuur te 

slopen. Hiervoor in de plaats komen 2 vrijstaande woningen. Het college ziet deze ontwikkeling als 

een verbetering van de gebiedskwaliteiten; Verouderde panden worden gesloopt om plaats te maken 

voor een meer passende invulling. Door de sloop van de parallel aan de dijk gesitueerde schuur 

(voormalige huisvesting van de schietsport vereniging ‘het Trefpunt’). wordt ook de visuele relatie 

tussen het dijklint en het achterland hersteld.  

Het huidige voorstel voldoet nog niet geheel aan de eisen van het beeldkwaliteitsplan. Daarnaast dient 

ook de omgeving te worden betrokken in deze ontwikkeling. Middels een startovereenkomst worden 

de kosten gedekt om dit proces vanuit de gemeente te begeleiden in het kader van een 

marktinitiatieven procedure.  

Het beeldkwaliteitsplan Albrandswaard Noord biedt voldoende kader om de planvorming naar de 

gewenste uitkomst te sturen. Een kavelpaspoort is dan ook niet noodzakelijk.  

 



CONSEQUENTIES 

De marktinitiatieven procedure is ingericht op het uitwerken van een schetsplan naar een definitief 

plan. Na de beeldvormende fase, waarin de raadscommissie in gesprek kan met de initiatiefnemer, zal 

op basis van een raadsbesluit een startovereenkomst worden gesloten. Het plan wordt dan verder 

begeleidt naar een definitief haalbaar plan met voldoende draagvlak.  

 

Op basis van het definitieve ontwikkelingsplan zal na een ambtelijke toets een 

ontwikkelingsovereenkomst worden gesloten. Aan uw raad zal dit worden voorgelegd met een verzoek 

op basis hiervan het college toestemming te geven de RO procedure te starten.  

 

De in rekening te brengen plankosten worden bepaald aan de hand van de Nota Kostenverhaal. In dit 

geval gaat het om het realiseren van 1 extra woning wat betekent dat de inbare kosten zijn 

gemaximeerd op €8000,- voor het hele traject. In de ontwikkelingsovereenkomst worden daarnaast 

ook de fondsbijdragen in rekening gebracht.  

 

VERVOLG 

De beeldvormende presentatie is de eerste stap in de marktinitiatieven procedure. Bij een positief 

signaal in de commissie is het de bedoeling op korte termijn een startovereenkomst aan de raad voor 

te leggen. Hiermee worden de gemeentelijke plankosten voor de uitwerkingsfase gedekt. De 

ontwikkelaar werkt het plan vervolgens verder uit in samenspraak met de gemeente en de omgeving. 

Indien het plan voldoet aan alle gestelde eisen kan een ontwikkelingsovereenkomst worden opgesteld 

met daarin een eindafrekening van de ambtelijke kosten tot en met het RO traject en de benodigde 

fondsbijdragen. Op basis hiervan kan het RO traject worden gestart dat moet leiden tot een nieuw 

bestemmingsplan/omgevingsvergunning.  

 

BIJLAGEN 

- memo stedenbouw 

- locatie aanduiding 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

 


