MEMO AAN DE GEMEENTERAAD
Aan
T.a.v.
Datum
Betreft
Van
Ons kenmerk

De gemeenteraad
3 mei 2012
Visie Molendijk
Het college
114490

Paraaf

Datum

Controller
Directie

CC

Samenvatting
Geachte dames en heren,
Tijdens de behandeling van de Visie Molendijk in de carrousel van de gemeenteraad
op 16 april 2012, heeft u aangegeven op een aantal punten extra informatie te willen.
Deze punten zijn hieronder benoemd en in de bijlage bij dit memo behandeld:
1. Argumenten visie beter naar voren brengen: waarom wordt de visie opgesteld? En
waarom stelt het college deze variant voor?
2. Meer helderheid over opmerkingen op varianten. De opsomming van de varianten
in het boekje zijn zeer summier. Kan hier meer informatie over gegeven worden?
3. Inzicht in gemaakte opmerkingen via internet / email of de krant. De opmerkingen
zijn in het boekje samengevat. De gemeenteraad krijgt graag inzicht in de
opmerkingen die gemaakt zijn via internet of email, of reacties die in de lokale
krant hebben gestaan.
4. De vragen van fractie NAP (mevrouw De Leeuwe). Mevrouw De Leeuwe heeft
tijdens de vergadering van 16 april een aantal technische vragen gesteld. Deze
vragen zijn in alle (of met) andere onderdelen beantwoord.
Tevens heeft de raad aangegeven dat ze graag wil horen wat de eigenaren van de
Molendijk van de visie vinden.

Vervolg
De grondeigenaren van de Molendijk zijn 25 april bij elkaar gekomen. Zij hebben een
eigen visie neergelegd op het gebied. Deze zullen ze aanbieden aan het college. Het
college zal omwonenden eerst de gelegenheid geven te reageren op deze nieuwe
variant, voordat ze het naar de raad stuurt.
In verband met de deadline van de provincie op 13 juli 2012 voor het aanpassen van
de rode contour, zet het college in op een bespreking in de (extra) raadsvergadering
van 3 juli 2012.

Hoogachtend,
Het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal
Postbus 1000
3160 GA Rhoon
Telefoon 010 506 11 11
Fax 010 501 81 80
www.albrandswaard.nl

Hans Cats

mr. Harald M. Bergmann

Bijlage bij Visie Molendijk (112033)

3 mei 2012

INLEIDING
Tijdens de behandeling van de Visie Molendijk in de carrousel van de gemeenteraad op 16 april 2012, heeft de
gemeenteraad aangegeven op een aantal punten extra informatie te willen. Deze punten zijn hieronder
benoemd:
1. Argumenten visie beter naar voren brengen: waarom wordt de visie opgesteld? En waarom stelt het
college deze variant voor?
2. Meer helderheid over opmerkingen op varianten. De opsomming van de varianten in het boekje zijn
zeer summier. Kan hier meer informatie over gegeven worden?
3. Inzicht in gemaakte opmerkingen via internet / email of de krant. De opmerkingen zijn in het boekje
samengevat. De gemeenteraad krijgt graag inzicht in de opmerkingen die gemaakt zijn via internet of
email, of reacties die in de lokale krant hebben gestaan.
4. De vragen van fractie NAP (mevrouw De Leeuwe). Mevrouw De Leeuwe heeft tijdens de vergadering
van 16 april een aantal technische vragen gesteld. Deze vragen zijn in alle (of met) andere onderdelen
beantwoord.
Tevens heeft de raad aangegeven dat ze graag wil horen wat de eigenaren van de Molendijk van de visie
vinden. De grondeigenaren van de Molendijk zijn 25 april bij elkaar gekomen. Zij hebben een eigen visie
neergelegd op het gebied. Alle aanwezige grondeigenaren (het grootste deel was aanwezig) konden zich vinden
in deze visie.
Twee / drie eigenaren waar de visie betrekking op heeft, waren afwezig. De afspraak is gemaakt dat de
eigenaren deze personen zelf op de hoogte brengen van deze nieuwe visie. Op het moment dat alle eigenaren
akkoord zijn met de nieuwe visie, door de bewoners zelf opgesteld, bieden ze deze aan de wethouder aan.
De wethouder heeft aangegeven blij te zijn met dit initiatief. Het college neemt een eventuele gedragen
nieuwe visie graag op als variant. Het college wil op dat moment de omwonenden en belanghebbenden
informeren, voordat deze nieuwe gedragen visie aan de raad wordt voorgelegd. Het streven is om in juni de
raad een voorstel voor te leggen voor de visie.
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ARGUMENTEN VISIE BETER NAAR VOREN BRENGEN
Wat is de aanleiding geweest voor het opstellen van de Visie Molendijk?
In het bestemmingsplan Albrandswaard Noordwest (2004) heeft de gemeente de ambitie uitgesproken om de
ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en het landelijke karakter te versterken. Om dit te bereiken kan de
gemeente bijvoorbeeld bedrijfsverplaatsing mogelijk maken voor bedrijven in het open gebied, de huidige
bedrijven beter in te passen in het landschap of door de kernkwaliteiten van het gebied te benadrukken
(bijvoorbeeld door bos aan te planten of juist door gebieden open te houden).
In het gebied waar de Visie Molendijk betrekking op heeft, was het oorspronkelijke plan om een deel van de
gronden als bos in te richten. Door het ontbreken van financiële middelen is dit plan niet meer actueel (Bosplan
Valckesteyn). De subsidies waarmee de gronden als bos aangekocht en aangepland zouden worden, zijn niet
meer beschikbaar. Daarmee ontbreekt een directe aanjager voor de ontwikkeling van bos in dit gebied. Gevolg
is dat de ambitie uit 2004 niet meer haalbaar is. De gemeente heeft geen financiële middelen om bos te
realiseren.
Met deze Visie Molendijk zoekt de gemeente naar andere ‘dragers’ om de ruimtelijke kwaliteit in het gebied te
verbeteren en het landelijke karakter te versterken, zodat de ambitie ook uitgevoerd kan worden.
In het plangebied spelen ook een aantal concrete initiatieven die bij de gemeente zijn ingediend:
• uitbreidingswensen bedrijven aan de Stationsstraat;
• verzoeken om toepassing ruimte voor ruimteregeling;
• verzoeken tot toevoegen woningen in het lint;
• verzoek vestiging bergingsbedrijf aan de Kleidijk;
• verzoek voor bestemmingswijziging voor de percelen met een bosbestemming.
Door het ontbreken van een duidelijke visie op het gebied is het voor de gemeente lastig een goede ruimtelijke
afweging te maken.
Deze Visie Molendijk wordt dus om twee redenen opgesteld: enerzijds om bestaande en eventuele nieuwe
initiatieven goed te kunnen beoordelen en een afweging te kunnen maken en anderzijds om de ambitie uit het
bestemmingsplan van 2004 handen en voeten te geven.
Wat is het doel van deze Visie Molendijk?
Doel van deze Visie Molendijk is om een ruimtelijk eindbeeld op hoofdlijnen te geven. De gemeente kan met de
visie ontwikkelingen in het gebied sturen en goede afwegingen maken als initiatieven worden ingediend. De
visie is een stimulans voor particulieren om initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan het gewenste
ruimtelijke eindbeeld. Ook is het doel om vooraf afstemming te zoeken met het provinciaal ruimtelijk beleid.
Welke opmerkingen zijn gemaakt op de vier voorgestelde varianten?
OPMERKING

VAN
TOEPASSING OP
Bos en
weidevariante

1

“De Molendijk is op dit moment een smalle weg, die druk bereden wordt.”
Daarom ziet een aantal bewoners in het gebied het niet zitten als de nieuwe
woningen via de Molendijk onstloten worden. Dit geeft (nog) meer schade aan
woningen dan nu al het geval is. De nieuwe woningen zouden via een nieuwe
ontsluitingsweg ontsloten moeten worden, vanaf de Rivierweg / Stationsstraat tot de
Molendijk. De meningen verschillen of dit een doorgaande weg zou moeten zijn of
alleen voor bestemmingsverkeer. In elk geval kunnen fietsers en wandelaars gebruik
maken van deze nieuwe ontsluiting tussen de Rivierweg en de Molendijk.

2

“Als er een nieuwe ontsluiting komt vanaf de Rivierweg / Stationsstraat, dan kunnen
de bedrijven aan de Stationsstraat ook vanaf de achterkant beleverd worden.” Dit
maakt het voor het winkelend publiek prettiger, zij hebben dan geen last van de
vrachtwagens.

Bos en
weidevariant

3

“De stationsweg mag verbreed zonder drempels. Op de Stationsweg vindt nu veel
verkeer plaats, ook veel verkeer dat de huidige bedrijven bevoorraad. De drempels
liggen in die zin in de weg. Ook voor het huidige verkeer zijn de drempels een

Alle varianten
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belemmering.”
4

“Geen bos intekenen op de locatie van de Plantenhal.”
In de eerste tekeningen stond bos ingetekend op de plaats waar de huidige
Plantenhal staat. Dit is gecorrigeerd in de latere versie.

Algemeen

5

“Dit gebied knapt zeker op van woningen in een bosrijke omgeving.”
Een aantal bewoners / belanghebbenden is van mening dat nieuwe woningen in een
bos een toegevoegde waarde hebben voor de (ruimtelijke) kwaliteit van het gebied.

Bosvariant

6

“Het bos over het perceel van Molendijk nr. 60 is onjuist ingetekend .”
In een eerdere tekening was dit niet correct, dit is gecorrigeerd in een latere versie.

Bosvariant

7

“Met de bos-variant komt er een mooie afscheiding van de groenwarenhuizen aan de
achterkant, zodat de huidige woningen een beter uitzicht krijgen.”

Bosvariant

8

“Op de leidingenstraat mogen geen bomen komen, die zijn nu wel ingetekend!”

Algemeen

9

“Welk type woningen komt er? Is daar al duidelijkheid over?”
De gemeente zal toezicht houden op de kwaliteit van de woningen door een
beeldkwaliteitplan op te stellen. Hierin kan de gemeente aangeven welke
randvoorwaarden gelden voor hoogte, diepte, breedte (zoals ook in het
bestemmingsplan kan worden opgenomen), maar ook welke architectuur de
gemeente hier na wil streven, welke details wel / niet mogen en hoe bijvoorbeeld de
kap van de woning er uit komt te zien.

Bos en
weidevariant

10

“Wat is de rode lijn?”
De rode lijn is de rode contour die de provincie Zuid-Holland als grens aangeeft. Deze
geeft de bebouwingsgrens aan. De rode lijn zal aangepast moeten worden als
ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden. Hierover is de gemeente met de provincie
in gesprek. De provincie past jaarlijks deze grens aan, mits de gemeente de
aanpassing kan onderbouwen.

Alle varianten

11

“Als er al ontwikkelingen plaatsvinden: behoudt het landelijk karakter zoveel mogelijk.
Een aantal bewoners / belanghebbenden heeft aangegeven het karakter van het
huidige gebied te willen behouden: een open en landelijk karakter.”

Algemeen

12

“Er is ruimte genoeg in het gebied en het knapt op van nieuwe woningen.“
Een aantal bewoners heeft aangegeven positief tegenover nieuwe woningen te staan,
omdat het gebied daar van op knapt.

Algemeen

13

“Prima plan, helemaal mee eens. Laat het gebied vooral zoals het nu is, verdichten
van het lint is prima, maar meer hoeft er niet mogelijk gemaakt te worden in dit
gebied.”

Nul-variant

14

“Waar zijn de bomen die er nu al staan?”
In een eerdere tekening stonden de huidige bomen in het noordelijke deel van het
gebied nog niet ingetekend. Dit is aangepast.

Algemeen

15

“Veel bomen toevoegen, daar wordt het gebied alleen maar beter van. De bomen die
er nu staan, zijn zo klein dat ze niet eens te zien zijn.”

Algemeen

16

“Een van de laatste open agrarische gebieden ook open houden! Groei van aantal
huizen is niet wenselijk en niet noodzakelijk.”
Een aantal bewoners heeft aangegeven geen noodzaak te zien voor nieuwe
woningbouw in het gebied. Laat het open karakter van het gebied zoals het is en

Algemeen
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maak geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk.
17

“Herontwikkeling zone groene bedrijven: akkoord dat ruimte geboden wordt aan de
uitbreiding van de huidige bedrijven. Het zou in de toekomst zo moeten blijven dat
hier groene bedrijven gevestigd kunnen worden en geen verswinkels of iets
dergelijks.“

Alle varianten

18

“Huidige weg intekenen. Er loopt een wandel / fietspad in het noordelijke deel van
het gebied en die staat niet op de kaart.”
Deze weg stond niet op de eerste tekeningen ingetekend. Dit is aangepast.

Alle varianten
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INZICHT IN GEMAAKTE OPMERKINGEN VIA INTERNET / EMAIL OF DE KRANT
REACTIES
1

Naam

H. Koster (groenteteelt)
Via internet
Adres Molendijk 58
Reactie Via internet
Beste
mensen,
Ben benieuwd naar hoe een en ander
geregeld word t.a.v. bebouwingsafstand
tot
bestaande
kas
/
eventuele
uitbreidingsmogelijkheden
hiervan.
Zou ook graag vernemen hoe het verder
zit met de ruimte voor ruimte regeling,
zoals die er destijds was, en wellicht nog
steeds is? dat er nu op 'kale' percelen
meer gebouwd kan worden dan op al
bebouwde percelen, lijkt mij een beetje
vreemd.
Tot vorig jaar zou e.e.a. op vrijwillige basis
gaan plaatsvinden, nu zijn er de
projektontwikkelaars....
'een soort van graaf bentincklaan'.....
Enkele bewoners van deze voorbeeldwijk
beklagen zich over onderhoud van het
bos, maar, als zij met een gevulde
kruiwagen het bos inlopen, en vervolgens
met een lege kruiwagen huiswaards
keren, zou dat zijn om het bos een
beetje'op te leuken' , of is dat misschien
een waarheids getrouwe weergave van de
moraal
die
daar
heerst?
Op het punt van uw drang naar bos/park
aanleg, ik kan niet 1 plaats verzinnen in
albrandswaard die op geloofwaardige
wijze te betitelen is als bos c.q. bos in
wording.
Het bos dat enkele jaren geleden is
aangelegd, en binnen 2 jaar na inplanten
voor een flink deel gerooid en vervolgens
ingezaaid met gras (hoeraaa! we kunnen
weer een paar meter ver kijken), zou dat
nou niet een reden moeten zijn om even
goed na te denken over nog meer van die
ongein, we wonen tenslotte niet op de
veluwe.

2

Naam Henk Koster
Adres Molendijk 58
Reactie Via internet
Beste mensen,
Op de inloopavonden word aangegeven
dat aan de molendijk bouwen in het lint

EVENTUELE REACTIE GEMEENTE /
MAILWISSELING
Geachte heer Koster,
dank voor uw reactie. In uw reactie stelt
u een aantal vragen, die wij hieronder
samenvatten. Allereerst is het van
belang om aan te geven dat de visie
Molendijk wordt opgesteld omdat op dit
moment een duidelijke visie op het
gebied ontbreekt. Initiatieven die
ingediend worden, kan de gemeente
daarom nu niet beoordelen op basis van
een duidelijke visie. Met deze visie geeft
de gemeente richting aan toekomstige
ontwikkelingen in een gebied. Een visie
geldt voor de langere termijn,
bijvoorbeeld 20 of 30 jaar en geeft in
grote lijnen de gewenste situatie in de
toekomst weer. Een bestemmingsplan
geeft heel concreet aan wat op een
bepaalde plek wel en niet mag en onder
welke
voorwaarden.
Een
bestemmingsplan is een juridisch
bindend plan en een visie niet.
Veel van uw vragen gaan over de
huidige
mogelijkheden
in
het
bestemmingsplan en zijn nu geen
onderdeel van de visie. Op het moment
dat de visie Molendijk door de raad
vastgesteld is, zal deze worden vertaald
in een bestemmingsplan. Het huidige
bestemmingsplan Noordwest zal dan
gewijzigd worden.
1. Is bouwen in het lint voor iedereen
mogelijk?
Afhankelijk
van
het
huidige
bestemmingsplan zijn er mogelijkheden
om op uw eigen grond een extra woning
te bouwen. Als u concrete plannen
heeft, kunt u hierover in overleg treden
met de afdeling Bouwen en Wonen van
de gemeente.
2. Klopt het dat er gesprekken zijn
geweest over het bouwen van een extra
woning aan de Molendijk 60?
Verschillende initiatieven zijn bij de
gemeente ingediend, waaronder een
verzoek voor het bouwen van een extra
woning aan Molendijk 60.
3. Is de regel om een extra woning te
bouwen nog steeds 35 meter tussen
bestaande en nieuwe bebouwing?
Het bestemmingsplan geeft op dit
moment aan dat een woonperceel dat
breder is dan 30 meter gesplitst kan

VAN
TOEPASSING OP

Variant BP / BP+

Algemeen
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voor iedereen mogelijk is, vraaag mezelf
toch af of dit ook geld voor de herbouw
molendijk 85, mocht destijds niet
herbouwd vanwege de leidingstraat,
molendijk 60 korte tijd later wel gebouwd
op een tot dan toe onbeboouwd perceel.
Vervolgens mocht no.85 niet herbouwd
vanwege de geluids contouren, alweer
een aannemelijke en duidelijke reden.
op de inloopavonden is te zien dat geluids
contour is opgeschoven tot over/op de
leidingstraat, wat is nu het probleem tot
herbouw? Ook begreep ik dat inmiddels
gesprekken zijn geweest tot bouw van nog
een huis op perceel molendijk 60??
Destijds was de regel 35 meter ruimte
tussen bestaande en nieuwe bebouwing,
is dit nog steeds zo , of, mogen wij ons
'verheugen' op nog een bouwwerk onder
ons neus. Gezien de 'mooie bruine schuur'
aan de andere kant (aanvraag achter het
huis, werkelijke bouw... toch wel effe wat
anders uitgevoerd/uitgepakt) niet zo heel
erg gewenst!!

3

Naam F. Groenendijk
Adres Graaf Bentincklaan 5
Reactie Per mail

worden, zodat een extra woning kan
worden gebouwd. De afstand van de
woningen
tot
de
zijdelingse
perceelsgrens moet minstens 3 meter
bedragen.
De bebouwingsvrije ruimte van 30 meter
tussen woningen geldt voor het
westelijke deel van de Molendijk en
oostelijk van de waterplas aldaar (tekst
komt uit 1e herziening bestemmingsplan
Noordwest uit 2008).
En in uw tweede reactie stelt u de
volgende vragen:
5. Wat is de regelgeving mbt nieuwe
woningen en de afstand tot bestaande
kassen
in
relatie
tot
uitbreidingsmogelijkheden?
Dit is geen onderdeel van de Visie
Molendijk. Op het moment dat de visie
Molendijk door de raad vastgesteld is,
zal deze worden vertaald in een
bestemmingsplan.
Het
huidige
bestemmingsplan Noordwest zal dan
gewijzigd worden. Op dat moment
zullen ook afstanden e.d. worden
vastgesteld / aangepast.
6. Bestaat de ruimte voor ruimte
regeling nog steeds?
Ja, dat is een provinciale regeling die
onderdeel is van de Verordenign Ruimte
van de provincie Zuid-Holland.
Tot slot
Als het goed is heeft u bijna twee weken
geleden een brief ontvangen, met als
bijlage
'veelgestelde
vragen
en
antwoorden' en 'gemaakt opmerkingen'.
Deze kunt u op de website van de
gemeente
vinden:
http://www.albrandswaard.nl/index.ph
p?simaction=content&mediumid=12&pa
gid=3147. Een aantal vragen en
antwoorden die (deels) antwoord geven
op uw vragen, kunt u hier vinden (zie
ook
http://www.albrandswaard.nl/index.ph
p?simaction=content&mediumid=12&pa
gid=3219&fontsize=12).
We hopen uw vragen voldoende te
hebben beantwoord.
Met vriendelijke groet, Joline Santen

Weide / bos
(lichte voorkeur
voor bos)

Geachte mevrouw de Bruin,
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N.a.v. uw brief van 2 maart jongstleden
over de Visie
Molendijk
laat ik u weten de variant A: Weide en B:
Bos allebei prima te vinden met wellicht
een lichte voorkeur voor variant B.
4

Bos of weide

Naam
Mevrouw De Vette en
meneer De Jong
Adres
Molendijk 29 en buurman
Reactie
Telefonisch
Mevrouw De Jong is voorstander van
ontwikkelingen in het gebied. Het is goed
als er in het gebied weer wat ontwikkeld
wordt, dat houdt de buurt levendig. Ze wil
graag dat haar positieve reactie mee
wordt genomen in de besluitvorming, in
plaats van alleen negatieve reacties. Ze
heeft geen specifieke voorkeur voor een
variant maar wil wel graag dat er
woningen komen en als er een weg
aangelegd wordt is dat ook goed. Het zou
ook goed zijn als mensen door het gebied
kunnen recreëren.
Ze spreekt ook namens haar buurman de
heer De Jong (net 100), die ook graag
ontwikkelingen ziet in het gebied.

5

Naam Saskia Kooijman
Adres Dorpsdijk 55
Reactie Via internet
Passen deze varianten in het huidige
bestemmingsplan rhoon noord of niet?
Indien nee, moet er dan (bij alle
varianten) een bestemmingsplanwijziging
worden ingediend? En beslist de provincie
hier
dan
over?
Bij
een
eventuele
bestemmingsplanwijzigiging, kunnen er
dan ook andere verzoeken worden
ingediend?
Ik hoor het graag.

Beste Saskia Kooijman,
hartelijk dank voor uw vragen. Op dit
moment zijn vier varianten opgesteld.
Een van de vier varianten geeft de
mogelijkheden weer die het huidige
bestemmingsplan
biedt
(variant
bestemmingsplan). Voor die variant
hoeft de gemeente niets te veranderen.
Voor de andere drie varianten
(Bestemmingsplan +, weide en bos) zal
het
bestemmingsplan
inderdaad
aangepast moeten worden. Onderdeel
van de procedure is dat het
bestemmingsplan ter goedkeuring wordt
voorgelegd aan de provincie. Dit omdat
in die drie varianten de rode contour
van de provincie wordt gewijzigd. Ook is
onderdeel van de procedure van het
wijzigen van een bestemmingsplan dat
iedereen een zienswijze (opmerking) in
kan dienen.
Mocht u nog vragen hebben of mocht er
nog iets niet duidelijk zijn, dan hoor ik
dat graag van u.
Met vriendelijke groet,
Joline Santen
> Het is mij nog net helemaal duidelijk.
Het wijzigen van de rode contour, wat
houdt dat in? Is de rode contour de grens

Algemeen
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binnen/buitengebied? Of bouw/bos? Of
iets
anders?
Mocht de gemeente een van de drie
varianten kiezen, kan ik dan zelf ook een
verzoek
indienen
voor
bestemmingsplanwijziging? Dit zou dan
meegenomen kunnen worden in de
bestemmingsplanwijziging.
Graag verneem hoe zoiets in zijn werk
gaat.
Met
vriendelijke
groet,
Saskia Kooijman
Beste Saskia Kooijman,
de provincie werkt met een zogenaamde
rode contour. Dat is een lijn die de
grenzen aangeeft voor bebouwing /
stedelijke ontwikkeling. In principe is
buiten deze contour geen bebouwing /
ontwikkeling mogelijk, tenzij een
gemeente een aanvraag bij de provincie
doet om de contour te wijzigen. Bij die
aanvraag richting de provincie moet de
gemeente ook een aantal inhoudelijke
onderbouwingen geven die aan een
aantal wettelijke eisen moet voldoen
(bijvoorbeeld
inpassing
in
het
landschap).
Uw andere vraag gaat over het wijzigen
van het bestemmingsplan. Als u het
bestemmingsplan graag wil wijzigen,
kunt u daarover in overleg treden met
de gemeente. Als de gemeente akkoord
gaat met uw vraag en als u de eventueel
benodigde
onderbouwing
/
onderzoeken
levert
(zoals
bodemonderzoek), kan uw vraag
inderdaad meegenomen worden in de
bestemmingsplanwijziging.
Mocht u naar aanleiding van de rode
contour of het bestemmingsplan nog
vragen hebben, stelt u ze dan gerust.
Met vriendelijke groet, Joline Santen

6

Naam
Adres
Reactie

Jan de Waard
Molendijk 36
Ik ben voor het 0 plan, dus
geen extra bebouwing buiten
de lintbebouwing.

7

Voorna Peter Schuiten
am
Adres Molendijk 69
Reactie Via internet

BP

Beste meneer Schuiten,
Wij hebben voor u een en ander
uitgezocht, en de volgende initiatieven
zijn bij de gemeente bekend. Wij vragen
u prudent met deze informatie om te

Algemeen
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Beste
projectleider,
Nav ons gesprek gisteren op de
voorlichtingsbijeenkomst zou ik graag de
namen ontvangen van de partijen die
interesse hebben aangegeven om te
ontwikkelen, te bouwen, et cetera. dank
alvast voor het toezenden en excuses dat
ik uw naam niet heb opgeschreven.

gaan.
- verzoek omzetten van kassen naar
bedrijfsgebouw, Molendijk 40a (door
eigenaar)
- verzoek om perceesplitsing aan de
Kleidijk (door eigenaar)
- verzoeken tot uibreiding groene
bedrijven (Plantenhal, Intratuin en Van
Rosmalen)
- ruimere invulling kavel Molendijk 48
(door eigenaar)
- ruimere invulling Molendijk 30: ipv 2
woningen 4 woningen mogelijk maken
(dhr. Zoeteman met vier eigenaren)
- verzoek tot bouw van een extra woning
op perceel Molendijk 60
Mocht u naar aanleiding van deze
intitiatieven nog vragen of opmerkingen
hebben, dan kunt u deze uiteraard
stellen of maken.
Met
vriendelijke
Joline Santen

8

Naam Ruud Hermsen
Adres Bruidssluier 33, Poortugaal
Reactie Via internet
aangezien ik op een eerdere reactie geen
bericht heb ontvangen dus nogmaals.
Ik spreek namens dhr Koster molendijk 60.
( mijn schoonvader). wij willen geen weg
over ons land en willen oook geen verder
land afstaan voor bos en eventueel
huizenbouw , dit omdat tussen no58 en
60 op het land van mijn schoonouders zelf
een huis willen bouwen, hierdoor kan er
geen
weg
komen.

groet,

Beste meneer Hermsen,
Hartelijk dank voor uw reactie! Wij
nemen uw reactie mee in onze reactie
aan de gemeenteraad.
Met vriendelijke groet, Joline Santen

Algemeen

Beantwoord door Q&A.

Algemeen

Ook het fietspad is nu getekend door zijn
schuur heen wat wij niet willen als evenzo
het bos wat getekend is op zijn land.

9

Voorna W.F. v/d Pol
am
Adres Molendijk 40a
Reactie Via internet
Goedemorgen,
Bij deze willen wij reageren op de visie
molendijk
Tot onze grote verbazing zijn er ineens
vele mogelijk heden betreft bebouwing.
In het huidige bestemmingsplan mocht je
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alleen in je bouwblok bouwen volgens de
gemeente
en
provincie
Volgens de wet mag je bij bedrijfs
beëindiging 1 woning terug bouwen.
Als je naar de tekeningen goed kijkt
komen er veel nieuw te bouwen woningen
bij
maar
onze
vraag
is
:
Waarom verdwijnen er op sommige
percelen nieuw te bouwen woningen die
wel in de huidige plan staan volgens de
tekening. Maar als er meerdere woningen
gebouwd gaan worden verdwijnen deze
en komt er ook niets voor in de plaats
deze percelen.
10

Naam Richard Boekhoud
Adres
Reactie
Via email
Geachte
mevrouw
Santen,
Ik heb de informatieavond bezocht en via
de website van de gemeente een reactie
gegeven op de diverse plannen. Mijn
keuze
was
om
het
huidige
bestemmingsplan niet te wijzigen. Niet
alleen is de luchtkwaliteit in onze
regio bijzonder slecht, zodat additionele
huizenbouw
nauwelijks
meer
verantwoord is, ook verliest Rhoon steeds
meer zijn "groene" karakter en verdwijnen
alle "open" delen en agrarische gebieden.
In Noord is er eigenlijk alleen nog het deel
tussen Molendijk, Kleidijk en A15 dat (ook
nog maar voor een deel) "open" is.
Maar ondanks dat wij als inwoners
worden gevraagd onze mening te geven,
heeft de gemeente klaarblijkelijk al aan de
provincie verzocht in te stemmen met
wijziging van het bestemmingsplan. Want
in het weekblad Delta van 8
februari 2012 wordt vermeld dat de
provincie niet instemt met wijziging van
het huidige bestemmingsplan ten einde
meer huizenbouw mogelijk te maken zoals
door
de
gemeente
verzocht.
Schandalig dat burgers zo voor de gek
worden gehouden door hun gekozen
bestuurders.

11

Naam
Irene van der Pol
Adres
Molendijk 40
Reactie
Via internet
Onze voorkeur gaat uit naar het huidige
bestemmings plan, eventueel de + variant.
In de ander visies wordt er bijna een hele
woonwijk gebouwd in onze polder. Praten

Geachte

meneer

Boekhoud,

BP

Wij hebben uw reactie via internet
inderdaad in goede orde ontvangen,
dank daarvoor. Het artikel uit het
Weekblad Delta bevat helaas onjuiste
informatie. Het is dus NIET juist dat de
provincie niet heeft ingestemd met de
wijziging van het bestemmingsplan. De
provincie heeft het bestemmingsplan
niet beoordeeld. Dit juist op verzoek van
de gemeente, omdat wij eerst
geintereseerden,
inwoners
en
ondernemers willen raadplegen, voordat
we een bestemmingsplan aanpassen en
aan
de
provincie
vragen
om
goedkeuring.
Vanavond zal de wethouder dit ook
toelichten. Wij vinden het zelf ook erg
vervelend dat onjuiste informatie in het
Weekblad Delta terecht is gekomen.
We hopen u vanavond te ontmoeten,
met
vriendelijke
groet,
Joline Santen

BP / BP+
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we we hier over vrijstaande woningen of
twee onder een kap? Extra belasting kwa
verkeer
in
de
molendijk.
Wij hebben gekozen voor het open
karater van deze polder, anders hadden
wij wel een huis in een nieuwbouwwijk
gekocht.
In de andere visies hebben wij opeens
geen mogelijkheid van een extra woning,
waarom niet en krijgen wij een fietspad
over ons land. Geen lusten dan zeker ook
geen lasten. Een fietspad wat aansluit op
een pad, waar je nu niet met je fiets op
mag komen!!!!! Een bos, je bedoelt
heesters,
aangezien
je
op
de
leidingenstraat geen diepgewortelde
bomen mag planten. Dit is zeker geen
verbetering eerder verslechtering van de
polder.
mvr Irene van der Pol
12

Naam
de Waard
Adres
Molendijk 28
Reactie Via internet
Ik ben voor plan BOS, is een mooie
afschijding van de groenwarenhuizen

13

Naam Leendert Wolters
Adres Kleidijk 67
Reactie Via internet
Geacht college van Burgemeesters en
wethouders
van
Albrandswaard,
De door de gemeente Albrandswaard
gebruikte misleidende benaming voor het
proces "Visie Molendijk" heeft er toe
geleid dat ik als bewoner van de Kleidijk
minder aandacht heb besteed aan de
mogelijkheid dat die visie ook betrekking
zou kunnen hebben op de Kleidijk.
Derhalve heb ik de informatieavond op 28
januari aan mij voorbij laten gaan. Nu, na
mij bekend is geworden dat ik op 9
februari door verplichtingen in het
buitenland niet bij die info-avond
aanwezig kan zijn en mij bovendien door
inzage in de tekeningen van de gemeente
voor de plannen van de bouw van 12
c.q.16 woningen duidelijk is geworden dat
er ook is voorzien in de bouw van een
woning in mijn tuin aan de Kleidijk 67,
reageer ik schriftelijk en maak ik bij deze
ernstig bezwaar tegen deze plannen.
Los van het feit dat er zich bij mij aan de
Kleidijk belendende percelen bevinden die
qua afmetingen en ligging veel eerder in
aanmerking komen voor lintbebouwing
dan mijn tuin en los van het gebrek aan

Bos

L.S.,
Hedenmorgen
ben
ik
op
het
gemeentehuis geweest en heb daar een
gesprek gehad met een medewerker.
Het was fijn dat ik zo snel terecht kon en
om te horen dat ik me onterecht zorgen
heb gemaakt over de betekenis van de
op de op de tekeningen aangegeven
woning in het midden van mijn siertuin.
Hiermee komt mijn reactie zoals
gisteren ingevuld op de site van de Visie
Molendijk te vervallen en bied ik mijn
verontschuldiging aan voor mogelijk
veroorzaakte extra werkzaamheden aan
uw kant.

Algemeen

Beste meneer Wolters,
prettig om te horen dat u zo goed te
woord bent gestaan en nu weer een
tevreden inwoner van onze gemeente
bent!
Met vriendelijke groet, namens de
wethouder, Joline Santen
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informatie v.w.b. de gehanteerde criteria
vind ik de door de gemeente gevolgde
procedure beneden alle peil. Is de
procedure beperkt tot de Visie Molendijk
of is er ook gekeken naar locaties aan de
Achterdijk, Werkersdijk, Tijsjesdijk, enz.?
Zo niet, waarom de Kleidijk dan wel?
Vooralsnog ga ik uit van een zeer
premature gedachtenvorming van het
projectbureau en zie de correctie hierop
met
belangstelling
tegemoet.
Ik ga er van uit dat ik schriftelijk word
geinformeerd over uw zienswijze danwel
word uitgenodigd voor een gesprek voor 8
februari
of
na
3
maart
a.s.
Hoogachtend,
L.Wolters
14

Naam Rody Ouwendijk
Adres Molendijk 48
Reactie Via internet
Mocht er al een ontwikkeling plaatsvinden
rondom de molendijk is het belangrijk dat
het huidige landelijke karakter zoveel
mogelijk behouden blijft. Daarin is het
zeer essentieel dat een ontsluiting via de
molendijk dit vrijwel onmogelijk maakt.
Waneer er ontsloten kan worden via de
stationstraat is dat een veel betere optie
zo blijven alle wegen redelijk rustig. Op de
molendijk zijn ook grote stukken zonder
zelfs een stoep waardoor deze stukken
zeker niet geschikt zijn voor drukker
verkeer dan nu al.

Algemeen

15

Naam
Richard Boekhoud
Adres
Valkenier 49
Reactie Via internet
Het huidige bestemmingsplan moet
ongewijzigd blijven bestaan. Sinds de
komst van het distripark Eemhaven en de
wijk Valkestein is het open, agrarische
gebied in Albrandwaard Noord bijna
verdwenen. Een van de laatste "open" en
agrarische gebieden is het gebied tussen
de Molendijk, Stationsstraat en de
Kleidijk. Daar is al een deel van af gehaald
voor de vestiging van Intratuin. Voor het
overige zou het gebied open en agrarisch
moet blijven. Zoals in de toekomst vise
"Werelddorpen van smaak" aangegeven,
moet de gemeente gaan voor kwaliteit en
niet voor kwantiteit. Groei van het aantal
inwoners of huizen is niet gewenst en niet
noodzakelijk. Voor de bevredigign van de
huisvestingsbehoefte van de inwoners van
de gemeente bieden de lopende

BP
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bouwprojecten
nog
mogelijkheden
voldoende. Bovendien zit in deze tijd van
economische stagnatie niemand te
wachten op duurdere huizen, nodig om de
infrastructurele investeringen te kunnen
betalen die in de wijziginsvarianten van
het
vigerende
bestemmingsplan
voorliggen.
16

Naam

Teun
van
Nugteren,
Plantenhal B.V.
Adres Stationsstraat
Reactie Via email

De

Algemeen

Op de informatieavond voor de visie
molendijk is het ons opgevallen dat de
locatie van de huidige (te slopen)
bebouwing van de Plantenhal staat
benoemd als ‘te ontwikkelen bos’ of
weide. Echter zal op deze locatie ons
parkeerterrein plaats moeten krijgen om
aan de norm te voldoen van de
parkeergelegenheid.
Het lijkt ons daarom duidelijker om dit op
deze kaart te markeren als ‘zone groene
bedrijven’.
Daarnaast werd tijdens de bijeenkomst
gesproken over een nieuwe weg tussen de
Molendijk en de Stationsstraat. Indien
deze weg in de plannen opgenomen word
zouden wij graag een aansluiting hierop
krijgen, zodat wij de bevoorrading van ons
bedrijf via de achterzijde zouden kunnen
afhandelen.
Hopend u hiermee voldoende te hebben
geinformeerd,
Met vriendelijke groet,
Teun van Nugteren
17

Naam Olaf Bruinenberg
Adres Tsjaikovskistraat 3
Reactie Via internet
variant a of b maak mij niet zoveel uit al
heb je ruimte zat daar en knapt het er
volgens mij zeer zeker op van mooie
huizen in een bosrijke omgeving, maar ik
wil graag op de hoogte gehouden worden
van
herontwikkeling
zone
groene
bedrijven want daar kan je natuurlijk alle
kanten mee op en mijn mening is dat het
gewoon bij intratuin gerelateerde
bedrijven
moet
blijven
en
niet
bijvoorbeeld een verswinkel.

Bos of weide
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Informatie / reacties in de krant (ingezonden brieven / mededelingen)
Donderdag 23 februari 2012, De Schakel Albrandswaard
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Donderdag 8 maart 2012, De Schakel Albrandswaard
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Verzamelde handtekeningen
Dhr. Van Strien, bewoner van Molendijk 22, heeft tijdens de carrousel vergadering van de gemeenteraad op 16
april 2012 handtekeningen aangeboden aan de raad. Daarover heeft onderstaand stuk op internet gestaan
(RTV Rijnmond, 16 april 2012):
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De Schakel Albrandswaard, 19 april 2012
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WAAROM STELT HET COLLEGE DEZE VARIANT ALS VISIE MOLENDIJK VOOR?
Om de ruimtelijke kwaliteit en het landelijke karakter te verbeteren, zoals afgesproken in het bestemmingsplan
Noordwest uit 2004, stelt het college deze Visie Molendijk voor. Het college heeft daarbij de opmerkingen die
gemaakt zijn via email, internet en op de twee informatieavonden, meegenomen in de afweging.
De wens van veel bewoners is om het open karakter in het gebied te behouden. Daarom stelt het college voor
geen verder bosaanplant in het gebied te realiseren en het gebied open te houden. Om het open en landelijke
karakter te verbeteren, stelt het college als visie voor om woningen mogelijk te maken in het lint, als tweede
lint achter de Molendijk en als nieuw lint aan de Stationsstraat.
De woningen achter het bestaande lint aan de Molendijk staan met de voorkant richting het open gebied. In
het bestaande lint kunnen woningen worden toegevoegd onder de voorwaarden die nu ook in het
bestemmingsplan staan.
Bij de ontwikkeling van de woningen in het tweede lint en in het nieuwe lint aan de Stationsstraat, is het van
belang dat randvoorwaarden gesteld worden voor de inrichting van het open gebied. Zo wordt een verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd. Belangrijkste randvoorwaarde is dat het gebied open blijft en dat er
geen storende elementen ontwikkeld worden. De voorwaarden voor de inrichting van de ruimte worden
uitgewerkt in het bestemmingsplan Noordwest en voor de kwaliteit van de woningen (eventueel) in een
beeldkwaliteitplan.
Het nieuwe lint aan de Stationsstraat maakt de entree van Rhoon aantrekkelijk, benadrukt het lintkarakter van
het gebied en vormt een buffer tegen verdere uitbreiding van de zone groene bedrijven. Ontsluiting van de
woningen in het nieuwe lint gebeurt via de Stationsstraat.
In deze visie wordt herontwikkeling van de zone groene bedrijven mogelijk gemaakt. Dit houdt in dat beperkte
ruimte is voor uitbreiding van bestaande bebouwing. Voorwaarde is dat de voorterreinen een groene inrichting
krijgen. Op die manier krijgt de Stationsstraat een groener, landelijker karakter en wordt de ruimtelijke
kwaliteit in het gebied verbeterd. Op basis van een inventarisatie van toekomstige uitbreidingswensen kan in
2
deze zone maximaal 3.500 m b.v.o. aan bedrijfsruimte worden toegevoegd.
Realisatie tweede lint
Het tweede lint achter de Molendijk is op twee manieren te realiseren, aangegeven door de cijfers 1 (in één
keer ontwikkelen) en 2 (gefaseerd ontwikkelen) in de visiekaart. Belangrijk is dat alle percelen in eigendom zijn
van verschillende eigenaren en dat de gemeente geen onteigeningsprocedure wil starten.
1. In één keer ontwikkelen
De woningen achter het bestaande lint aan de Molendijk als tweede lint in één keer te ontwikkelen. Indien de
woningen in één keer ontwikkeld worden, kan elke woning een bijdrage leveren aan de nieuwe ontsluiting (1)
en het verbeteren van de kwaliteit in het gebied. Deze nieuwe ontsluiting wordt gerealiseerd om de woningen
te ontsluiten, de doorgaande fietsroutes te verkorten en eventueel om de groene bedrijven vanaf de
achterkant te beleveren. Hierdoor wordt voldaan aan de wens van de bewoners om de Molendijk te ontlasten
en aan de wens van ondernemers om de Stationsstraat te ontlasten.
2. Gefaseerd ontwikkelen
Afhankelijk van initiatieven die worden ingediend, komt het tweede lint organisch tot stand. De mogelijkheid is
aanwezig dat het tweede lint nooit (volledig) gerealiseerd wordt. De ontsluiting is in dit geval niet realistisch via
een nieuwe weg. Daarom zal de ontsluiting via de Molendijk plaatsvinden (2). Het instellen van een fonds voor
de ontsluiting heeft geen toegevoegde waarde, aangezien de realisatie niet zeker is.
Conclusie
Als deze Visie (volledig) gerealiseerd is wordt voldaan aan de ambitie uit het bestemmingsplan Noordwest
(2004) om het landelijke karakter te versterken en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. De woningen die zijn
toegevoegd zijn ingepast in het landschap en door de voorwaarden die gesteld zijn blijft het middengebied
open en landelijk. De ontsluitingsweg voor de woningen is ook een belangrijke ontsluitingsroute voor fietsers
en wandelaars.
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DE VRAGEN VAN FRACTIE NAP (MEVROUW DE LEEUWE). Gesteld tijdens carrousel 16 april 2012.
Technische vragen ter voorbereiding van de bespreking van de ‘Visie Molendijk’.
Geschiedenis, het uitblijven van bosaanplant
Er wordt gesteld dat er geen bos is aangelegd waar dit had gemoeten omdat hiervoor geen geld is.
Waarom is dit niet gebeurd? Wie is er in gebreke gebleven? Is de gemeenteraad hiervan op de hoogte gesteld?
Waarom is het Bosplan Valckesteyn niet meer actueel? Heeft de gemeenteraad zich hierover uitgesproken?
Wie is de eigenaar van de percelen waar het om gaat?
Wat zou het kosten om bos aan te (laten) planten waar het bestemmingsplan dit voorschrijft?
Hoe is er geprobeerd geld te vinden voor de realisatie van bos? Welke mogelijke partners heeft de gemeente
hiervoor benaderd?
Waarom is het instellen van een groenfonds niet realistisch?
Naar aanleiding van de bewonersparticipatie
Er zijn twee inloopavonden geweest.
Welke stappen van de participatieladder zijn er verder nog bewandeld?
Zijn de opmerkingen bij de vier varianten de enige inbreng die is geregistreerd? Zo nee, verzoeke de volledige
inbreng ter inzage te geven aan de gemeenteraad.
Wat is er met de inbreng van de bewoners gedaan? Op welke manier heeft hun inbreng het bouwplan
beïnvloed?
Welke feedback hebben de bewoners gekregen?
Wat gebeurt er met de overige bewonersinitiatieven zoals ingezonden brieven en ingezamelde
handtekeningen?
U treft benoemt drie bewonersstandpunten omtrent de plannen. Hoe verhouden zich de aanhangers hiervan in
grootte? Is hiermee rekening gehouden in de planvorming?
Over het algemeen lijkt er bij de bewoners van het gebied een voorkeur voor een groene omgeving te zijn.
Wordt aan deze voorkeur tegemoet tekomen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet? Zal na realisatie
van de bouwplannen:
de hoeveelheid groen zijn toe- of afgenomen?
de hoeveelheid bebouwing zijn toe- of afgenomen?
het landschap meer of minder openheid kennen?
Er wordt met waardering gesproken over de woonomgeving van de Graaf Bentincklaan. Wat is hier het
bebouwingspercentale van de percelen? Wordt ditzelfde bebouwingspercentage aangehouden in het
nieuwbouwgebied?
Naar aanleiding van de ‘Kern van de visie’
Onder voorwaarden is het mogelijk om woningen toe te voegen.’
Is dat een verandering ten opzichte van de huidige situatie? Over welke voorwaarden gaat het?
Hoe maakt het toevoegen van een weg het gebied aantrekkelijker? Welke aanwijzingen zijn er dat een weg
meer wordt gewaardeerd dan een open of boslandschap?
Hoe maakt het toevoegen van huizen het gebied aantrekkelijker? Welke aanwijzingen zijn er dat huizen meer
worden gewaardeerd dan een open of boslandschap?
Hoe krijgt de Stationsstraat een groener karakter door het toevoegen van bedrijvigheid? Welke bebouwing of
stenigheid verdwijnt er ten gunste van groen?
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