
Beste heer Freijssen en mevrouw Azier, beste Martin en Marijke,

U heeft een zienswijze ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan “Achterdijk 11“(Rhoon). Wij 
willen u graag informeren over de voortgang van de procedure tot vaststellen van het 
(ontwerp)bestemmingsplan “Achterdijk 11“(Rhoon).

proces
Het ontwerpbestemmingsplan “Achterdijk 11“(Rhoon) heeft zes weken ter inzage gelegen en binnen 
deze termijn hebben wij 1 zienswijze ontvangen. De ontvangen zienswijzen is samengevat en van een
reactie voorzien in een “nota beantwoording zienswijze  “Achterdijk 11“(Rhoon)”. Zie bijlage.
Het college heeft de stukken in de vergadering van 31 mei 2022 vastgesteld en zal deze “nota van 
zienswijze” en het ontwerpbesluit tot vaststellen van het bestemmingsplan “Achterdijk 11“(Rhoon) 
ter vaststelling aan de raad aanbieden.

Uw zienswijze
Ik kan u meedelen dat het college de raad adviseert uw zienswijze ontvankelijk te verklaren. 
In navolging daarop is uw zienswijze in behandeling genomen.
In de bij het ontwerpbesluit horende ‘nota zienswijzen “Achterdijk 11“ kunt u lezen dat het college 
de raad adviseert uw zienswijze ongegrond te verklaren, er geen aanleiding is het plan op onderdelen
aan te passen, de motivatie en de hele reactie. 
Deze nota met uw zienswijze en de reactie erop is, geanonimiseerd, onderdeel van het 
ontwerpbesluit en is te vinden bij stukken die ter vaststelling en besluitvormig aan de raad worden 
aangeboden.

planning
Behandeling van het bestemmingsplan “Achterdijk 11“(Rhoon) wordt verwacht in de Commissie 
Beraad en Advies Ruimte op 21 juni 2022. Vaststelling door de raad van de gemeente Albrandswaard 
wordt op 4 juli 2022 verwacht. U kunt bij deze openbare vergaderingen aanwezig zijn. De definitieve 
agenda kunt u raadplegen op raad.albrandswaard.nl of in De Schakel. U kunt eventueel bij de griffie 
spreekrecht vragen. Dat kan per mail via griffie@albrandswaard.nl of telefonisch bij de griffier Eelco 
Groenenboom, telefoon 010-506 11 00. 

vragen
Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Corry de Klerk, 
c.d.klerk@bar-organisatie.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van  burgemeester en wethouders 

Corry de Klerk - Verbeek 
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