Geachte Gem eenteraad,

Op 6 septem ber 2019 heeft u een voorgenomen besluit genomen ten aanzien van het
bestemm ingsplan met zaaknummer stcrt-2019-49951. Middels deze brief dien ik bezwaar in ten
aanzien van het bestemmingsplan. Het bezwaar ziet op twee punten die ik hieronder toelicht.
Algemeen - bezwaar ten aanzien van het gehele bestemmingsplan

In het bestemmingsplan wordt beschreven dat er meer dan 100 nieuwe woningen gerealiseerd zullen
worden de komende jaren. De wijk Essendeal is flink gegroeid de afgelopen jaren, waarbij de wijk
maar één toegangsweg kent. In de huidige situatie is dit qua verkeersveiligheid een onwenselijke
situatie, laat staan na het realiseren van minstens 100 extra woningen. De verkeersdruk neemt
ontzettend toe en de verkeersveiligheid neemt nog meer af. De aangelegde drempels in de Van Gogh
Allee blijken onvoldoende te werken, daar wij zien dat veel automobilisten minstens 50 km/u rijden
en waarbij 'sprinten' tussen de twee drempels een sport lijkt. In de wijk wonen veel jonge kinderen
en ik maak mij ernstige zorgen over de veiligheid van deze kinderen, maar bovenal over de veiligheid
van mijn eigen kinderen. Naar mijn idee moet er zo snel mogelijk een tweede toegangsweg tot de
wijk Essendael geopend worden, zodat de verkeersdruk over de Van Gogh Allee afneemt en de
verkeersveiligheid toeneemt.
Daarnaast ben ik van mening dat de gemeente de situatie onvoldoende inschat en onvoldoende
veiligheidsmaatregelen neemt en heeft genomen. De straat heeft een paar drempels, maar dit heeft
niet tot het juiste resultaat geleid. De gemeente is dan wat mij betreft ook in gebreke gebleven en ik
verzoek u dan ook om zo snel mogelijk nadere veiligheidsmaatregelen te nemen, waarbij te denken
valt aan o.a. wegversmallingen, flitscamera, smiley-bord, meer drempels, af en toe een extra
snelheidscontrole plaatsen.
Deelgebied 'Van Gogh Allee'

In het nieuwe bestemmingsplan wordt aangegeven dat in de nieuwe verkaveling uitgegaan wordt
van maximaal 16 grondgebonden woningen (twee-onder-eenkap en vrijstaand) met een groot- en
bouwhoogte van respectievelijk 6,5 en 12 meter.
Dit is een groot verschil ten opzichte van het huidige bestemmingsplan. In het verleden werd er
gesproken over het realiseren van vijf tot acht woningen, waarbij de maximale bouwhoogte (11
meter) hetzelfde zou zijn als de vrijstaande woningen van de Van Gogh Allee. Indien er 14 tot 16
woningen tegenover ons gebouwd worden, beperkt dit enorm ons uitzicht en het lichtinval. Tevens
werd tijdens de inloopavond van 11 september 2019 toegelicht dat het de bedoeling is dat in dit
deelgebied maximaal 16 woningen gebouwd worden (lees: vrijstaand en/of twee-onder-eenkap),
maar indien de markt en/of de vraag wijzigt dit kan wijzigen en dit er ook toe kan leiden dat er
rijtjeswoningen gebouwd worden. Dit is absoluut geen gewenste situatie, gezien het feit dat de
vrijstaande woningen van de Van Gogh Allee hierdoor flink in waarde zullen dalen.
Ik zou er voor willen pleiten om te kiezen voor een maximaal aantal woningen, waarbij de groot- en
bouwhoogte hetzelfde is als de vrijstaande woningen van de Van Gogh Allee. Daarnaast acht ik het
van belang met betrekking tot het behoudt van de waarde van mijn huis dat hier geen
rijtjeswoningen gebouwd worden, maar dat hier primair vrijstaande woningen gerealiseerd worden.
Naast het realiseren van deze woningen acht ik het van belang dat bij het realiseren van de woningen
minstens twee parkeervoorzieningen mogelijk gemaakt worden (lees: verplicht zijn) op eigen terrein.
De parkeervoorzieningen in de Van Gogh Allee zijn zeer beperkt, aangezien de bewoners van de Van

Gogh Allee allen één parkeervoorziening hebben op eigen terrein en de bewoners allemaal twee
auto's hebben. Bezoek moet vaak een aantal straten verderop parkeren, laat staan indien de
gemeente niet meer parkeervoorzieningen treft bij de realisatie van meer woningen.
In de tekening lijkt het erop dat de stoep aan de overzijde van de Van Gogh Allee vervalt indien er
woningen gerealiseerd worden. Dit is ook een onwenselijk situatie, omdat alle voetgangers zich
moeten verplaatsen via de stoep langs de Van Gogh Allee, waar momenteel naast de

voor ons huis neemt dan
toe aangezien dit, naast de enige toegangsweg voor automobilisten, de enige toegangsweg is voor
voetgangers, waarbij de kans op schade aan onze auto's ook toeneemt. In het kader van de veiligheid
vind ik het ook belangrijk dat er een fietspad gerealiseerd wordt.
parkeervoorzieningen van dP Van Gogh Allee een smalle stoep is. De drukte

Ik verzoek de Commissie mijn bezwaar ontvankelijk te verklaren en naar oplossingen te zoe en voor
bovengenoemde bezwaren. Indien de Commissie nadere vragen heeft op basis van mijn bezwaa,,
dan ben ik bereid dit toe te lichten tijdens de commissievergadering.

Met vriendelijke groet,

Geachte heer/ mevrouw,
Op 6 september 2019 heeft u een voorgenomen besluit genomen ten aanzien van het
bestemmingsplan met zaaknummer stcrt-2019-49951. Hierbij wil ik mijn bezwaren kenbaar
maken ten aanzien van het bestemmingsplan.
In algemene zin is benoemd dat de wijk Essendael nog fors zal groeien, met meer dan 10 0
nieuwe woningen. Momenteel is er slechts een toegangsweg, waardoor de verkeersdruk nu al
hoog is. De gro ei zorgt voor een extra verkeerslast, waardoor de veiligheid binnen deze
kindvriendelijke wijk verder in het geding komt. Daarbij is het goed te benoemen dat de

huidige verkeersveiligheid aan de Van Gogh Allee al te wensen over laat. Mijns inziens zou u
de verkeersveiligheid hier, door bijvoorbeeld een "Smiley paal" of versmallingen kunnen
verbeteren. Belangrijkste is echter dat er een noodzaak bestaat voor een tweede
toegangsweg de wijk is. Dit is nu al urgent. Met de uitbreiding van de wijk neemt de noodzaak
hiertoe verder toe.
Wanneer we specifiek kijken naar het deelgebied Van Gogh Allee, wordt in het nieuwe plan
uitgegaan van maximaal 16 woningen. Dat is een fors verschil met het huidige plan. Het
huidige plan was ruimtelijker opgezet met minder woningen. Daarnaast is het cruciaal dat de
eerder gemaakte afspraken over maximale hoogte en breedte van de woningen worden
nageleefd. De maximale hoogte zou wat mij betreft gelijk (of minder) moeten zijn aan die van
de huidige vrijstaande woningen aan de Van Gogh Allee.
Het type woning dat gebouwd wordt, direct tegenover ons, zou bij voorkeur vrijstaand of
twee-onder-een kap moeten zijn. Ik wil uitdrukkelijk bezwaar maken tegen een eventuele
optie om op deze plek voor rijtjeshuizen te kiezen. De waarde van mijn woning zou op die
manier flink dalen.
Los van het type woning waarvoor gekozen wordt, zou ik uitdrukkelijk willen verzoeken dat er
aandacht is voor parkeergelegenheid op eigen terrein. In alle gevallen betekent dat wat mij
betreft 2 parkeerplekken op eigen terrein. De parkeervoorzieningen in de Van Gogh Allee zijn
zeer beperkt, aangezien de bewoners van de Van Gogh Allee allen één parkeervoorziening
hebben op eigen terrein en de bewoners allemaal twee auto's hebben.
Laatste punt van mijn bezwaar gaat over de beschikbaarheid van een trottoir aan de overzijde
van onze woningen. Wegvallen hiervan, zou resulteren in veel extra voetgangers direct voor
onze deur, met eventuele kans op schade aan auto's als resultaat.
Ik verzoek de Commissie mijn bezwaar ontvankelijk te verklaren en naar oplossingen te
zoeken voor bovengenoemde bezwaren. Indien de Commissie nadere vragen heeft op basis
van mijn bezwaar, dan ben ik bereid dit toe te lichten tijdens de commissievergadering.
Met hartelijke groeten,

De raad van de gemeente Albrandswaard
Postbus 1000
3160 GA Rhoon
Rhoon, 13 oktober 2019
Onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "Essendael"
(NL.IMR0.0613.BPEssendael-ONTl)
Geachte Gemeenteraad,
Met deze zienswijze maken wij ons bezwaar kenbaar tegen de voorgenomen
bestenuningsplanwijziging zoals dit is vermeld in de Staatscourant (jaargang 2019, nummer
49951) met planidentificatienummer NL.IMR.0.0613.BPEssendael-ONTl.
Waardedaling ei2en huis door wijziging bestemmingsplan

In het ontwerp bestemmin gsplan worden er maximaal 16 woningen (twee-onder-een-kap en
vrijstaande woningen) beoogd met een bouwhoogte 12 meter.
Dit is een groot verschil ten opzichte van het huidige bestemmingsplan waar er vijf
vrijstaande woningen gebouwd zouden worden met een hoogte van max. 11 meter net wals
de bestaande woningen in de Van Gogh Allee. 16 woningen van 12 meter hoog beperken het
uitzicht en de lichtinval in veel grotere mate dan de 5 vrijstaande woningen van 11 meter
hoog uit het oude bestemmingsplan. Op de inloopavond van 11 september 2019 werd zelf het
schrikbeeld neergezet dat indien de vraag van de markt wijzigt het bestemmingplan dusdanig
gewijzigd kan worden dat er zelfs rijtjeswoningen gebouwd worden. Dit is absoluut geen
gewenste situatie, gezien het feit dat de vrijstaande woningen van de Van Gogh Allee
hierdoor aanzienlijk in waarde zullen dalen. Bouwfonds heeft ons ten tijde van de aankoop
van ons huis verzekerd dat er uitsluitend vrijstaande woningen gebouwd zouden worden.
Indien het ontwerp bestemmingsplan op dit punt niet wijzigt zullen wij zeker overgaan tot het
indienen van planschade.
Wij pleiten derhalve voor het deelgebied Van Gogh Allee tot het toestaan van het bouwen van
louter vrijstaande woningen met een maximale bouwhoogte en breedte gelijk aan de
bestaande huizen op de Van Gogh Allee. Dus geen twee-onder-een-kap woningen en geen
rijtjeswoningen.
Verkeersdruk op de Van Gogh Allee te hoog
In het ontwerp bestemmingsplan wordt beschreven dat er 114 nieuwe woningen gerealiseerd
zullen worden de komende jaren. De Van Gogh Allee is de enige ontsluitingsweg voor de
wijk Essendael die de afgelopen jaren flink gegroeid is. In de huidige situatie is dit qua
verkeersveiligheid een onwenselijke situatie, Iaat staan na het realiseren van 114 extra
woningen. De verkeersdruk neemt ontzettend toe en de verkeersveiligheid neemt nog meer af.
De verkeersdrempels in de Van Gogh Allee blijken in de praktijk onvoldoende te werken. Het
komt regelmatig voor dat automobilisten minstens 50 km/u rijden waarbij er extra gas
gegeven wordt tussen de twee verkeersdrempels. Wij zijn van mening dat er ao snel mogelijk
een tweede ontsluitingsweg van de wijk Essendael gecreëerd moet worden, zodat de
verkeersdruk over de Van Gogh Allee afneemt en de verkeersveiligheid toeneemt.
Er zijn onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen door de gemeente in die zin dat het
plaatsen van enkele verkeersdrempels niet tot een veilige verkeerssituatie heeft geleid. Wij

verzoeken u dan ook om alternatieve veiligheidsmaatregelen te nemen om de Van Gogh Allee
veiliger te maken zoals hogere of extra verkeersdrempels, wegversmallingen. snelheidscamera
etc. De hoge verkeersdruk zorgt bovendien voor extra onderhoudskosten aan ons huis door de
scheuren in onze gcstucte muren die> het gevolg zijn van de vele zware trillingen die het
( vracht iautoverkccr veroorzaakt.
T(' weinig parkeerplaatsen en al het voetverkeer over één stoep
D~ parkeervoorzieningen in de\ an Gogh Allee zijn nu al zeer beperkt. Alle bewoners, an de

Van Gogh Allee hebben een parkeerplaats op eigen terrein en de bewoners hebben allemaal
t\,L'C autos. Er moeten dus .001 de nieuw !,' bouwen woningen voldoende parkeerplaatsen
worden gerealiseerd zonder dat het ten koste uaat \'311 de huidige parkeergeleucnheid. Fen
parkeerplaat" op eigen terrein L'O een tweede parkeerplek voor de deur van iedere nieuwe
woninc lijkt ons een :.!0ede oplossing.
Opt ·1 enin« \ -rvalt de stoep aan de O\ rzijde ,a11 de an Gouh \ll.:-: omdat er woninucn
\ orden geplaatst All, .oetgang.r. gaan dus 1 ... rnge stoep "~bru1k n d11.· nug. u\ L'I 1s
11a111 ·11_11. d small· stoep \:111 de \':m Go-h vlle ·. Hd, cvol , hiervan 1,;; no~ n11.·L'r drukte en
111-·er i ans op schad- aan autos. Wi_1 pleiten dan ook x L'I r h I l,d1oudt·11, an d, huidt~-'
sto ·p1.·11 .,.111 "1.1"1 szijdcn , an dl'\ an lJO"h llcc
litcraard zijn wij ber ·id 0m de.' /ie11S\\1j1e rnondclin ; toe te lichten. Wi.1 gaan ervan uit dat
u nn/1.' zienswijze meeneemt 111 1,_,1 proces 0111 • an een ontwerpbestemmingsplan tot 1.'~11
dcfnu tref bestcmnnngspl an te komen ml.'t 1.·1.·11 1mui11 n waar v JJ als b weners , an de Van
l1og11 Allee trots enk' reden op mag zijn zoals u in U\\ bricfvun b au-ustus ::'.11111 aan ons ,·Is
1~
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Rhoon,

7 , tober 2019
Geachte gemeenteraad,

'naken oez aar tegen u voorge omen
besluit t.a.v. het besternrninsplan met zaaknurnmer stc t-2019-, 9951.
Er zijn een aantal redenen voor ons bez
zullen lichter

aar welke

ij bij deze benoemen en toe

Wij hebben in december 2016 ons huis gekocht in Phoon aan de Van Gogh
Dit hebben wij voo al oo-, gedaan met het oog o~
teger over onze

oning kan

~ ands

o,nen,

ellr

iet bes ernmin "plan

Al ·

at er

wij toen hebben opgevrragd bij

aard. In het antwoord dat wij toen kregen van de h er-

·~ vrkzaam op de afdeling

ergunningverlening zullen er vijf

vrijstaande woningen komen "dr twee bou

lagen met een kap overeen] o-nstig

aan de bestaande 1.; 'ngen aan de Van Gogh Allee. De maximale g othoogte is
6,5 meter en _ na. imale bouwhoogte is 11 meter.
In het nieu «e bestemmingsplan word in de nieuwe verk=vcûn uitgegaan van 14
tot maximaal 16

gro dgebo den ·oningen, zowel t ee onder éér kap als

vrijstaand met een goothoogte van 6,5 meter en een bou -hoogte van 12 meter
Dit is een enorm verschil met het bestemmingsplan

at er hiervoor was met alre

gevolgen van dien voor c ize

geweten

·oning en ons leef, en woongenot. Als
dan hadden wij deze woning nipt gekocht.

Indien er 14 tot 16 • oningen tegenover onze woning bebou
zal het uitzic.ht ..,. at wiJ nog
straat enorm bepei kt

1

ij dit hadden

d gd, n worden dan

el hadden met vijf woningen aan df> overkant van de

orden Daarnaast zullen wij ook eel minder Iic' tinval in

onze wo-iing hebben. Het directe gevolr voor ons is dus zoals aang egeven een
stuk minder leef en

oongcnot en d:1 rmast t.al hierdoor ook d

woning flink ,aan dalen. Allemaal zaken die

ij niet unnen en

aarde van onze
illen accep eren

en waarvoor 1ij dus bij deze bezwaar maken en vinden dat deze ni uwe plannen
niet op deze manier mogen orden uitgevoerd.
Wat ook opvalt in deze nieuwe plannen is dat er in de gehele straat geer enkele
parkeerplaats bijkomt. Iets wat ook ge- oon absoluut niet kan gezien het feit dat
er nu al nauwelijks voldoende parkeerplaatssn zijn. Komen er echter aan de
overkant van de straat gewoon vijf vrijstaande woningen dan

unnen

er daar oo

nog een aantal parkeerplaatsen worden gerealiseerd zodat ook dit voor ons als
bewoner aangenaam blijft.

Wat verder opvalt in de nieuwe plannen aan de van Gogh Allee is dat er aan de
overkant van de straat geen ruimte lijkt ingepland voor een normale stoep. Als dit
inderdaad het geval is dan zal dus iedereen die door de drukste straat van
Essendael loopt aan onze kant van de straat lopen. Dit zou geen probleem
geweest zijn als de stoep breed genoeg zou zijn zon•r111-•par

rds auto's. De,.. •

stoep staat echter meestal vol en je ziet nu zelfs al dat mensen met kinderwagens
of in een rolstoel al uit moeten wijken naar de straat met alle gevaarlijke gevolgen
die dit met zich meebrengt.
In het

der van deze veiligheid lijkt het mij dus uitermate noodzakelijk dat ook

verkant een stoep komt en dat er ook een fietspad komt om de veiligheid
van fietsers te waarborgen. Iets wat nu ook niet het geval is.
Een ander bezwaar is dat gezien het gegeven dat er nu weer 114 woningen in de
wijk Essendael bijkomen de verkeersintensiteit op de van Gogh Allee nog verder
zal toenemen. De gemeente Albrandswaard en de overheid in het algemeen
hebben het continu over duurzaamheid en een schone leefomgeving. Door de
verder toenemende verkeersintensiteit zal er echter meer stikstof worden
uitgestoten en door de bouw van woningen vlak op elkaar aan de van Gogh Allee
zal dit ook eerder blijven hangen en dus voor gezondheidsrisico's zorgen. Ook zal
de overlast van geluid, waar nu al sprake van is nog veel verder toenemen. Hier is
dus echt niets duurzaams aan en ook dat is de reden dat de bouw van deze
woningen naar ons idee absoluut niet mag plaatsvinden.
Tot slot maken wij bezwaar tegen het feit dat er voor heel de wijk Essendael
slechts één ontsluitingsweg is. Dit is alleen via de van Gogh Allee. Door de steeds
verder toenemende verkeersintensiteit word het woon en leefgenot voor ons als
bewoners steeds verder aangetast. Het is dan ook noodzakelijk om een extra
ontsluitingsweg te maken bij de Tijsjesdijk om er voor te zorgen dat ook de van
Gogh Allee leefbaar en prettig bewoonbaar blijft.
De tekst op het bord voor de entree van de wijk geeft niet voor niets aan:
"Essendael het luxe wonen in het groen", Dit mag en moet toch ook gelden voor
ons als bewoners aan de van Gogh Allee. Echter met de huidige plannen is hier
zeker geen sprake van. Wij vertrouwen er op dat u als gemeente ons dan ook niet
in de kou laat staan en de plannen voor de wijk aan zult passen zodat ook wij op
een prettige manier in Essendael kunnen wonen.
Hoogachtend,

Digitaal verstuurd

Aan

Gemeenteraad Albrandswaard
Postbus 1000
3160 GA Rhoon

Onderwerp: bezwaar wijziging bestemmingsplan
NL IMR0.0613.BPEssendael-ONTt
Rhoon, 5 oktober 2019
Geachte Gemeenteraad,
maken bezwaar tegen uw voorgenomen besluit t.a.v. het
aaknummer stcrt-2019-49951.
De redenen van ons bezwaar zijn gelegen in het feit dat wij in 2008 ons huis hebben
gekocht op basis van het bestemmingsplan dat op dat moment aan ons is gepresenteerd
(zie bijlage).
In dit bestemmingsplan staat duidelijk aangegeven dat er vijf vrije kavels tegenover ons
worden aangeboden met daarop vijf vrijstaande woningen met voldoende
parkeergelegenheid bij de woningen.
Voor ons is dat bestemmingsplan, met vijf vrijstaande huizen tegenover de vrijstaande
huizen aan de van Gogh Allee nummer een tot en met nummer 17, de reden geweest om
vanuit een andere gemeente te verhuizen en tot aankoop van ons huidige huis, gelegen
aan de van Gogh Allee 9, over te gaan.
Uw voornemen om meer hulzen tegenover ons te bouwen betekent voor ons dat ons huis
minder waard wordt, dat ons woongenot achteruit gaat en dat onze kwaliteit van wonen
afneemt. Wij betreuren het ten zeerste dat de gemeente Albrandswaard zich niet aan het
oorspronkelijke plan van Essendael houdt.
Daarnaast vragen wij uw aandacht voor de veiligheid en de verkeersdrukte, die meer en
meer ontstaat, door toename van het aantal woningen in de wijk.
Nog meer extra woningen op de Van Gogh Allee betekent nog meer verkeersoverlast.
Als suggestie stellen wij voor de nu voor auto's gesloten weg die uitkomt op de
Tijsjesdijk open te stellen en om twee rotondes te bouwen. Een rotonde op de
Tijsjesdijk/ingang Essendael en een rotonde op de Rijsdijk / ingang Essendael.
Ik verzoek de Commissie mijn bezwaar ontvankelijk te verklaren voor bovengenoemde
bezwaren en het oorspronkelijke bestemminsplan Van Gogh Allee ten uitvoer te brengen.
Indien de Commissie nadere vragen heeft op basis van mijn bezwaar, dan ben ik bereid
dit toe te lichten tijdens de commissievergadering.
Met vriendelijke groet,

Bijlage:

tekeningen behorende bij de koop/ aanneemovereenkomst van project
Essendael.
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Geachte heer/ mevrouw,
Op 6 september 2019 heeft u een voorgenomen besluit genomen ten aanzien van het
bestemmingsplan met zaaknummer stcrt-2019-49951. Hierbij wil ik mijn bezwaren kenbaar
maken ten aanzien van het bestemmingsplan.
In algemene zin is benoemd dat de wijk Essendael nog fors zal groeien, met meer dan 100
nieuwe woningen. Momenteel is er slechts één toegangsweg, waardoor de verkeersdruk nu al
hoog is. De groei zorgt voor een extra verkeerslast, waardoor de veiligheid binnen deze
kindvriendelijke wijk verder in het geding komt. Daarbij is het goed te benoemen dat de
huidige verkeersveiligheid aan de Van Gogh Allee al te wensen over laat. Mijns inziens zou u
de verkeersveiligheid hier, door bijvoorbeeld een "Smiley paal" of versmallingen kunnen
verbeteren. Belangrijkste is echter dat er een noodzaak bestaat voor een tweede
toegangsweg de wijk is. Dit is nu al urgent. Met de uitbreiding van de wijk neemt de noodzaak
hiertoe verder toe.
Wanneer we specifiek kijken naar het deelgebied Van Gogh Allee, wordt in het nieuwe plan
uitgegaan van maximaal 16 woningen. Dat is een fors verschil met het huidige plan. Het
huidige plan was ruimtelijker opgezet met minder woningen. Daarnaast is het cruciaal dat de
eerder gemaakte afspraken over maximale hoogte en breedte van de woningen worden
nageleefd. De maximale hoogte zou wat mij betreft gelijk (of minder) moeten zijn aan die van
de huidige vrijstaande woningen aan de Van Gogh Allee.
Het type woning dat gebouwd wordt, direct tegenover ons, zou bij voorkeur vrijstaand of
twee-onder-een kap moeten zijn. Ik wil uitdrukkelijk bezwaar maken tegen een eventuele
optie om op deze plek voor rijtjeshuizen te kiezen. De waarde van mijn woning zou op die
manier flink dalen.
Los van het type woning waarvoor gekozen wordt, zou ik uitdrukkelijk willen verzoeken dat er
aandacht is voor parkeergelegenheid op eigen terrein. In alle gevallen betekent dat wat mij
betreft 2 parkeerplekken op eigen terrein. De parkeervoorzieningen in de Van Gogh Allee zijn
zeer beperkt, aangezien de bewoners van de Van Gogh Allee allen één parkeervoorziening
hebben op eigen terrein en de bewoners allemaal twee auto's hebben.
Laatste punt van mijn bezwaar gaat over de beschikbaarheid van een trottoir aan de overzijde
van onze woningen. Wegvallen hiervan, zou resulteren in veel extra voetgangers direct voor
onze deur, met eventuele kans op schade aan auto's als resultaat.
Ik verzoek de Commissie mijn bezwaar ontvankelijk te verklaren en naar oplossingen te
zoeken voor bovengenoemde bezwaren. Indien de Commissie nadere vragen heeft op basis
van mijn bezwaar, dan ben ik bereid dit toe te lichten tijdens de commissievergadering.

ü ....

B.i.u.i.-01

I

gum '.J,t 1-.1r:::

~·KC.rIEN

reg. nr.

11 OKT. 2019
em
Aan
Gemeenteraad Albrandswaard
Postbus 1000
3160 GA Rhoon

Onderwerp: bezwaar wijziging bestemmingsplan
NL IMR0.0613.BPEssendael-ONTl
Rhoon, 10 oktober 2019

Geachte raadsleden,

W
illen middels deze brief ons bezwaar kenbaar
maken tegen e voor'gerionien b'estèmmingsplanw,jziging vermeld 1n de Staatscourant (jaargang
2019, nummer 49951) met planident1f1cat1f'nummer NLIMR0.0613.BPEssendael-ONTl.
Bouwfonds Property Development vertegenwoordigd door haar verkoopmakelaar, heeft ons
indertijd geadviseerd dit huis te kopen vanwege haar blijvende vrije urtzrcht. Het was al bekend dat 1n
betere economi che tijden aan de overkant van ons huis gebouwd zou worden maar ons huis zou
altijd een vrij urtzrcht hebben over zeker een lengte van 30 a 40 meter vanaf onze voordeur. D1t
vanwege hPt f Pit dat er een groot stuk grond van een partrcuhere eigenaar was en bouwfonds dit
stuk grond om welke reden dan ook niet had aangekocht. Het bestemmingsplan was toen duidelijk
dat voor ons huis niet zou worden gebouwd en wij vrij uitzicht hadden tot zeker 40 meter. Wij zijn
verbaasd dat deze nu gewijzigd wordt en onze leefomstandigheden drastisch gewijzigd worden in
negatieve zin. Mensen kunnen dus nu als de woningen worden gebouwd rechtsreeks naar binnen
kijken in onze woning en wij in die van hun. Hier hebben WIJ ni t voor gekozen toen wiJ onze woning
kochten.
Wij hebben 3 kleine kinderen en durven hen niet alleen even bij de voordeur te laten of even te laten
spelen gezien de grote vcrkeersmtensltcrt aan de van Gogh Allee. Het lijkt wel een verkapte snelweg
met drempels waartussen iedereen kan racen. Nu er nog meer woningen weren gebouwd dan
betekent dat weer meer verkeer en dus meer onveihgherd. W11 vinden dit niet meer kunnen. Er
dienen meer wegen te worden gemaakt om [ssendael te verlaten dan alleen via de Van gogh Allee.
In het verlengde merken we op dat de mtensiteit van het aantal voetgangers dant langs de huizen
loopt ook gaan toenemen. De nieuwe plannen laten geen sto p zien aan d zijde van de nieuwe
woningen. Tevens zien wij geen goede oplossing voor het parkeren. We ervaren nu al een
toegenomen parkeerdruk. De komst van nieuwe woningen, zonder voldoende parkeervoorzieningen
op eigen terrein, betekent ook op drt punt een verslechtering
en negatieve waardeontwikkeling zal hebben voor onze woning aan de
n Wij een planschade gaan indienen mocht de bestemmingsw11ziging doorgaan.

WiJ hopen u met dit bezwaarschrift dutdeluk te hebben gemaakt dat de (tmlmateriele schade die bij
doorvoering van de besternrrungsptanwqngmg ontstaat erg groot is en vertrouwen er op dat de
gemeente dit niet doorzet.
Uiteraard

zun w11 bereid één en ander mondeling te komen toelichten.

Hoogachtend,

en

.,.

J.

De raad van de gemeente Albrandswaard
Postbus

1000

3160 GA Rhoon
Betreft: bezwaarschrift bestemmingsplanwijziging Essendael
Rhoon, 7 oktober 2019

Geachte leden van de gemeenteraad,
Met dit schrijven maken wij ons bezwaar kenbaar tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijziging
zoals dit is vermeld in de Staatscourant Uaargang 2019, nummer 49951) met
planidentificatienummer NL.IMR0.0613.RPFc;s<>ndael-ONTl.
Bij onze overweging om ons huis te kopen, in 2012, speelde het huidige bestemmingsplan een grote
rol. We zagen de voorziene uitbreiding van de wijk, maar tegenover ons huis was geen bebouwing
voorzien en bleef dus het uitzicht vrij.
Nu de GEM Essendael de grond enige tijd geleden heeft kunnen kopen, vindt er een wijziging plaats
die op meerdere punten voor ons tot een verslechtering leidt, te weten:
1. Privacy;
2. Verkeer(sveiligheid);
3. Woningwaarde.
Ad. 1. Onze woning heeft een mooi en vrij uitzicht. Dat wil zeggen dat wij ongeveer 100 meter
afstand hebben ten opzichte van de onlangs gebouwde woningen. Er is nog voldoende 'licht en lucht'
rondom de voorzijde van het huis om ons gewenst gevoel van privacy te behouden. Met het
voorgenomen plan wordt de afstand verkort tot ongeveer 30 meter. Met een bebouwingshoogte van
maximaal 12 meter en 3 woningen in direct zicht is dit absoluut een verslechtering.
Ad. 2. Bij de aanschaf van onze woning 'rebben wij onvoldoende erg gehad in het feit dat de Van
Gogh Allee nagenoeg de hoofdverkeersader is van de gehele wijk. Met twee jonge opgroeiende
kinderen hielden wij meer dan eens ons hart vast. Eerdere verzoeken om de wijk aan de Tijsjesdijk
voor auto's te ontsluiten, werden door de gemeente nimmer serieus genomen. 114 woningen erbij,
met nog steeds alleen de Van Gogh Allee als toe- en afvoer, geeft nog meer (en ongewenste)
verkeersbewegingen. De vrees voor ongelukken met mensen en/of dieren als slachtoffer wordt hier
niet minder op.
Nota bene merken we in dit geval op dat door de straat, ondanks verkeersdrempels, nog steeds door
bepaalde auto's met luide motoren en hoge snelheid wordt gereden. Wellicht dat een
wegversmalling middels grote bloem bale.ken een oplossing zou zijn? Dan wordt meteen wat aan het
'groen' in de wijk gedaan.
In het verlengde van ad.1. (privacy) merken we op dat de intensiteit van het aantal voetgangers dant
langs de huizen loopt ook gaan toenemen. De nieuwe plannen laten géén stoep zien aan de zijde van
de nieuwe woningen. Tevens zien wij geen goede oplossing voor het parkeren. We ervaren nu al een
toegenomen parkeerdruk. De komst van nieuwe woningen, zonder voldoende parkeervoorzieningen
op eigen terrein, betekent ook op di punt een verslechtering.
Wij hopen dat er heel goed naar de verkeersveiligheid wordt gekeken, want ook de huidige situatie
bij het kruispunt bij de Van Gogh Allee met de Karel Appellaan verdient de nodige aandacht.

Ad.3. Het mag duidelijk zijn dat bovengenoemde twee punten een nadelig effect hebben op de
waardeontwikkeling van ons huis. Hiertoe zullen wij, indien de bestemmingsplan onherroepelijk is,
dan ook planschade voor gaan indienen.
Wij vertrouwen u met dit bezwaarschrift duidelijk te hebben gemaakt dat de (im}materiële schade
die bij doorvoering van de bestemmingsplanwijziging ontstaat erg groot is en vertrouwen er op dat
de gemeente dit niet doorzet.
Uiteraard zijn wij bereid één en ander mondeling te komen toelichten.
H ooga chte nd,

3161 DA RHOON
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Bctreü: ziens» ijzc m b t. hel 01111,crp he,temming,pl,in ·1 -,,end.tel'
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Jl.. heb kenni- genomen \JJl hl.'t 0111\,crp bestemming pla.. ·t -cndae!'. hierna Be temnungsplan 'vaar
aanleiding hiervan dien ik deze 11c11S\\ ijze 111. trddel- deze ,ienfü ijle uit ik mijn bezwaren legen Je volgende
(1 pe ten die: mijns intiem in hel besternmingvplan onderbehcht ,ijn g. bleven. h: ,1..:1..:n. de verkecrsiruen-it it en
de daarmee samenhangende veiligheid n geluid ovcrlaxt
\1 erkeer- intcn-, itci 1
olgen-, Je ·1 pdaic ::!011 Verkccrscin ulatieplan Rhoon - verkeersplan C mrurn", hierna Updarc VCP te
noemcn.x an de geruccrnc i, hei Ullc:I , an het vcrkccr-circul.nicplan tip hooflijnen

'/ let g111·,111,l,•re11 1·,111

,·,·11 hetr111111·/>,11·,• en 1·t:rkct•rq·,'llig,

ht'l'l'IAfiaarht'itl. ;oclmug dat hl'! voctaa! en ccononuvc}:
1',1111·111g,1.i/1 d11111 ;,1,1111 11 ordi

/1111ct1r111,'rl'11 van d,• ~,·r11 1<111"111 cl/ ,1m/1g '•'11,I 111,1111Áel'1 ·11 1 /111/'ll,111J en
g,•11111111/c•,rd ,•11 J, lt c fh,1,1rh,•1cl ,11 h,•1 111il1L 11 111,•1, \/r,1 ,, ll'd,·11 ht"l.111

In de VCP Lpd.ne 1, ordt \ oor crttocgung-wegen .:1.m , •1 kcervmtenvuert 101 ,.000 motor, oertuigcn per etmaal
genoemd (1111,L euuaal r. De 1,m1 <,ogh Allee i~. JfgeEien \:111 het eerste gedeelte vanafde Rijsdijk lot ,Okm u
n1.11J. een errtll.',!.,lllg"wg.. BqtJgc 7 1,Jn het Hc,1.:111111111.,~plan b,1 1 en Ak l,t1,,1, inJ.,..110.:I,. \lo,g~1h wh,·I -.1 1 an b1Jl,1g • 7 1, d.: \ erkeer .mrenvitcu van de 1.111 ( ,ugh Alle in hel jaar 2030 800 2A-IU nm, etmaal, JJ.,, vraag
mij at'11.1.1rdat· g.:talkn \andaan 1-.ornt'n In ht.'t Hc,tcmming,plan i, ,oor2i.:n in Je bou11, 1,nn 11-1
nieu11bou\\1,011ingcn. Deze 11-1 nil'U\1hou,111on1ngt'n gt·nerlrl'n ,olgcll!> hL'I bc~tt:mming~pl:m 918 t:\tr.1
111\>l e1m,1al. DJt bctcl..i.:nl dat l'IJ.,,t' 1.1uning afgrond 8 111,t clma,il gt:nereen. Volgen~ bmemtaandi.: gegc,..:n,
,ouden er in 20,0 du, ,()5 11oningt:n 1ijn (::!..t-10 8) moct<.:n tiJn. De" ijJ., heeft immt:rs ~iel:ht .:en
on1~luiting<.11t'g. Je \'an Gogh Alle .
In lota, I /llUdt'n er in F,,cnddel 650 11oningi:n ,,orden gereah~.::t:rd. h.:tgccn ni:er 1-.oml op ongeveer 5.200
111,1 etmaal. Omd:11 de 11 ijl,. \Oor lwt mcrgrote deel ,i.1 dt' Van liogh Afke 11or<.11 0111 loten rnl de hiervoor
gc:n t!llldt' gri:n,, an , .000 nl\ t t'lrnaal ruime; hout \\Orden m er,clm:Jen. Daarmee v. ordt de \Crl...eersin1cn~i1..:it
1 ulgt:n, l pdale \ l P Ju, ruim,choot<. m er, hrcden.
\ e1lighe1J
..:ilight:id \an be\\oncr, mu \uurop 11101.'tt'n ~laan biJ de ontv.il..l...d1ng van nil'U\\C 1.10-0nw1jl..en. Door de hngc
,erl..eer"imen,iteit op de Van (iogh 11cc en de \ci.:l1,uld1ge over chrijding 1,an d' ma,imum '.>nclheid 1-.omt de
1 .:ilight'id \ an mel name J., \, i.:t,hare ,erJ..e 'r'.>dcelnL·rm·r!>. zoal, tiet!>er'> en '.>cootmohit!lt'n, Jagdijl.., in het geding.
In dil \.t:rband !>pt'elt ooi,. het gi.:Jedte \an de v,m liogh Allee dat aangemcrl..t 1.,.an \\orden al ontsluiting \\eg
et.'n negatil'\ e rol. Ju l'.>t "aar de ma, imum netheid O\ i:r1,-aat I an 301..m u ( erfluegLmg~\H'gl n.iar .'iO 1-.rn uur
(onl'.>luiting~wt'g) mengen lang,.1,u11 \erl..t:t'r (IÏebt'r'.>) en snel 1..:-rkeer (auto·,. motoren en vrachtauto's). De
J., rnppt' lit'l,paden aan \1cer,7ijdc:n ,an de van (illgh Allee houdt.'n daar immer, op. Vermeld! moet \\Orden dut
die IÏchpa<.lcn dagel11J..s 1.hxlr autu''.> 11ordcn gebruil..t als parl.,.ecrplaal'.> "oor hel dumpen \an al\al in het aldaar
gelegen milieuparJ.,,Je lgl.:i.,baJ.,,1..en '.U.I. Hierd0or zijn de tïet-.paJen "aaJ., nil't ofnauv.elijl..'> te gebruiken en
mengen 1kt er 71Ch met nel Ier h·rl..et'r, oor tic: 301..m ,one. Hierdoor ont<.ta,rn ge, d.lrlijl..e \ erJ.,,c;>t'r,itu, tie,.
Gduilboverla'.>I
De hogt' \erJ.,,t'er,in1e1hil\.'rt aan de, an liogh ,\llee .wrgt \.O )r geluid,m erlt1,I. Geluidhinder i, '.>Ie hl \Oür tic
ge1ondheid. ,el..cr ab er \ uurtdurt:nd O\l:rla~t i, 1 hetge.:n \ aaJ., het ge\al i bij geluidhinder door,, eg1,.:rJ.,,cer).
1 ki bclangrijJ.,, te rrublt't'm ,oor \..:cl mi:n~t"n i, di.lt tij dnor bluu1,1..:lhng adn gduiJ ~!echt J., unn n \lap n.

Verder hi:dt gduiJhindi:r mv locd up je humeur en kan het leiden 10! on enrratieproblemen en trcsv, zeker ook
hij kinderen.
Voor de berekeningen \ an de g.:l111d,m crla-a \\nrdt uugegaan van · •n , .:d te lage , crkecrvintensiteit ( 800
::! .-1-10 m, t etmaal: aan de ,111 Gogh l lee. l lierboven heb ik ..iJng.:ge, en dat de \ erkcersiruensueit \.Ct'I hoger i,.
Dal betekent J,11 Je gcluidsovcrla-! Jan de V ,m L.iogh llee na, cn.mt hoger zal Fijn en du, de stre fwaarde niet
11 ordt gchaJld. Hovendren 01 erschrijdcn veel automobilisten. zeker up het 10J..m u gede he de toegestane
snelheid in ernsugc mate. waardoor Ji.: geluidsoverlavt nog erger wordt, 1111;·1 alle gevolgen van dien
Genoemde problemen ontvtuun door een veel te hoge verkeersintensiteit up de ,a11 Guuh Allee als gevolg van het

feit dat dit d enige orusluuingv« cg van Lss mdael i,. 1 ki ,~ onb grijpdijJ.. dat in de plannen , oor C -endael niet
meerdere ont,luiting~" egcn 11_111 opgenomen. Jurvt hlJ het plannen van een geheel 111.:u\\ e ,, ijk zou je mogen
verwachten dat met vciligh 'id en \\l'lzijn ( gcluitlsoH·rla,t), olduendc rel,..:ning \1 ordt uehouden. Dat dl! met i,
gebeurd i, de gemeente aan 11: rekenen,
011cl11,ic
De bouw \ an Je 11-l n ieuw bouw w on in gen kan n iet doorgaan urn tl at normen van , crkeervintcn ... iteit en la\\ aai
11 relen mi:rsclm:d.:n. ten11j l\ordt HHJr,ien in mitigercnde maatr.:ucl.:n. ,oal de aanleg ,c111 mecrtl r.:
llflbluitingw, egt>n. \ erplaat rng milil'uparl,.je ,Mn de, an t,o~h lle en snclhcidsbcperi..cn k ma.itregckn ,1,.m de
,an Gogh llcl'
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Rhoon
8 september 2019

Aan de Raad van de gemeente Albrandswaard,

Hierbij wil VV Rhoon graag haar zienswijze geven op de vernieuwde plannen Essendael,
zoals gepubliceerd in de Schakel van donderdag 5 september 2019.

De vernieuwde plannen wijken af van het oorspronkelijke plan van het bouwen van een
verpleeghuis en de aanleg van tuinen. Over deze plannen is toentertijd veelvuldig overleg
met de gemeente, VV Rhoon en Argos gevoerd om aan de voorkant het probleem van
licht- en geluidhinder te tackelen. Dit heeft toen voor alle partijen tot een goede en
aanvaardbare oplossing geleid.
In de nieuwe plannen worden nu ruim 110 woningen voorzien die direct grenzen aan het
Sportcomplex De Omloop. Dit is wezenlijk wat anders dan 1 verpleeghuis. Hier heeft de
club straks met een veelvoud van eigenaren en belanghebbenden te maken.
Het bevreemdt VV Rhoon wel dat zij deze totale afwijking van het eerdere plan en de
nieuwbouw van meer dan honderd woningen in de Schakel hebben moeten lezen. In het
eerdere traject met Argos liep dit traject als direct naastliggende buur toch anders.

Vanwege de activiteiten en sport gerelateerde festiviteiten die op De Omloop plaatsvinden,
zal er straks daadwerkelijk sprake zijn van geluid- en lichthinder bij de nieuw te bouwen
woningen.
In de voorgestelde, gepubliceerde verhoging van de Grenswaarde Geluid wordt wel
gesproken over de Essendijk, Rijsdijk en de Waalhaven, maar over het sportcomplex
wordt niets vermeld. Juist voor sport en de daaraan gerelateerde activiteiten zijn de
normen voor geluid en licht in de avond nog strenger dan het achtergrond geluid van de
wegen.
Graag hoort VV Rhoon, als belanghebbende, vooraf aan de goedkeuring van de plannen
door de Raad, hoe de Raad invulling wil geven aan de al aanwezige licht- en geluidhinder
van het sportcomplex, om later bezwaren van de omwonenden te voorkomen.
Uiteindelijk is VV Rhoon al tientallen jaren op de locatie gehuisvest. En ondanks de
jarenlange plannen, inmiddels al weer meer dan 8 jaar, om dit sportcomplex te verhuizen
is hier voorlopig nog geen enkel uitzicht op. Een goede optie is zelfs dat het sportcomplex
op deze locatie blijft.
VV Rhoon is daarom van mening dat de gemeente bij de goedkeuring van de gewijzigde
plannen voor Essendael, de vereniging zekerheid en garanties moet bieden dat de
voorgestelde bouwplannen geen gevolgen hebben voor VV Rhoon op zowel het financiële
vlak, bouwkundig als op sportief gebied. En dat eventuele bezwaren van de nieuwe

omwonenden omtrent geluid en licht, waar VV Rhoon eerder mee te maken heeft gehad,
ongegrond worden verklaard.
Aanpassingen die eventueel aan de licht- en geluidsinstallatie moeten worden gedaan om
de omwonenden tegemoet te komen kunnen daarbij ook niet anders dan voor rekening
van de gemeente zijn. Ook wil VV Rhoon gewoon haar festiviteiten kunnen houden zoals
zij dat altijd heeft gedaan.

Daarnaast wil VV Rhoon graag een bouwtechnische vooropname van haar gebouwen
waardoor eventuele schade door tijdelijke verlaging van de waterstand voor de bouw, door
het heiwerk voor de woningen, bouwverkeer, etc, verhaald kan worden op de gemeente.
VV Rhoon is natuurlijk altijd bereid om met de gemeente om tafel te gaan zitten voor nader
overleg.

Met hartelijke groet,
Namens VV Rhoon,
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Rhoon, 14 oktober 2019
Betreft: Zienswijze inzake ontwerp-bestemmingsplan "Essendael"

Geachte heer/mevrouw,
Ondergetekenden zijn allen woonachtig m nabijherd van de planlocatre van het ontwerp
bestemmingsplan Essendael en zien zich daardoor als belanghebbenden rechtstreeks m hun belang
getroffen door het voornemen koopwoningen te realiseren op de gronden die door de gemeente
eerder waren gereserveerd voor tuin en verpleeghuis. Het betreft hier het deelgebied 'zurdzijde
tegen Essendrjk aan.
In de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet werd beoogd een directe relatie tussen de
Essendijk en de wijk Essendael te visualiseren door bebouwing waarbiJ meerdere brede zichtlijnen
en daarmee het zicht op de Essendijk vanuit de wijk werden bewerkstelligd. Dit werd
geconcretiseerd met een viertal ranke" torentjes". Er was sprake van appartementen voor Jong en
oud alsook maatschappehjke doeleinden in de vorm van een verpleeghuis.
De gemeente en de ontwikkelaar hebben beiden aandeel in de BV Essendael. Hierdoor is de
gemeente zelf ook belanghebbende. Dit bleek ook tijdens de inloopavond op 11 september Jl.
waarbij de benadering en insteek bepaald niet onparnjdrq was, gezien ook het gezamenlijk
optreden met de ontwikkelaar in aanwezigheid van de wethouder.
Het ontwerpplan voor het genoemde deelgebied heeft een veel grotere dichtheid dan de reeds
gerealiseerde wijk. Het is niet van meer naar beter (koers toekomstvisie 2025): immers het
beoogde dorpse en landelijke karakter wordt niet gerealiseerd.
Voorts 1s het ook stnJd1g met de eisen van welstand door het niet passen van de beoogde drchtheid
in de directe landelijke omgeving. Er is sprake van twintig woningen meer dan het oorspronkeujke
aantal. Een en ander klemt te meer daar deze sterke verdichting van bewoning grenzend is aan
hoogwaardig natuurgebied Natura 2000.
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is te verwachten dat een wijk in dezelfde structuur wat betreft
hoogte en dichtheid wordt afgebouwd. Het kan niet de bedoeling zijn dat de wijk nu op deze wijze
wordt afgebouwd met een derçelijke trendbreuk met de tot dusver gerealiseerde opzet. Er wordt
duidelijk niet meer gekozen voor dezelfde kwaliteit en landelijke inpassing.
Overigens 1s zeer de vraag of de wijk wel kan worden afgebouwd. Het bouwproces veroorzaakt
tijdehjk extra stikstof. Gezien de uitspraak van de Raad van State kan een dergelijke bouwactiviteit

niet plaats vinden zolang niet voor voldoende compensatie wordt gezorgd.
Als bewoners vinden w1J dat dit zo niet moet en dat het anders kan.
W1J vragen de raad om een daadwerkelijk overleg te openen met de bewoners over de afbouw van
de wijk en terug te komen op drt ontwerp.
Hier ligt een laatste kans van de gemeenteraad om in te grijpen en te kiezen voor" dorpen tussen
groen" met een tandschappehjk verantwoorde aansluiting op het natuurgebied.

ZIENSWIJZE
Inzake ontwerp-bestemmingsplan "Essendael"
Aan de gemeenteraad van Albrandswaard
Postbus 1000
3160 GA Rhoon
NB. Deze gezamenlijke zienswijze is door meerdere bewoners rondom Essendael ondertekend.
Ondergetekenden zijn allen woonachtig in nab]jheid van de planlocatie van het ontwerp
bestemmingsplan Essendael en zien zich daardoor als belanghebbenden rechtstreeks in hun belang
getroffen door het voornemen koopwoningen te realiseren op de gronden die door de gemeente
eerder waren gereserveerd voor tuin en verpleeghuis.
In de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet werd beoogd een directe relatie tussen de
Essendijk en de wijk Essendael te visualiseren door bebouwing waarbij meerdere brede zichtlijnen
en daarmee het zicht op de Essendijk vanuit de wijk werden bewerkstelligd. Dit werd
geconcretiseerd met een viertal ranke " torentjes". Er was sprake van appartementen voor jong en
oud alsook maatschappelijke doeleinden in de vorm van een verpleeghuis.
Er zijn met een verlies van 100.000 euro per woning voor de woningbouwvereniging huurwoningen
gebouwd, totaal verlies 12 miljoen.
De gemeente en de ontwikkelaar hebben beiden aandeel in de BV Essendael. Hierdoor is de
gemeente zelf ook belanghebbende. Dit bleek ook tijdens de inloopavond op 11 september jl.
waarbij de benadering en insteek bepaald niet onpartijdig was, gezien ook het gezamenlijk
optreden met de ontwikkelaar in aanwezigheid van de wethouder.
Het ontwerpplan heeft een veel grotere dichtheid dan de reeds gerealiseerde wijk. Het is niet meer
en beter: immers het beoogde dorpse en landelijke karakter wordt niet gerealiseerd.
Voorts is het ook strijdig met de eisen van welstand door het niet passen van de beoogde dichtheid
in de directe landelijke omgeving. Er is sprake van twintig woningen meer dan het oorspronkelijke
aantal. Een en ander klemt te meer daar deze sterke verdichting van bewoning grenzend is aan
hoogwaardig natuurgebied Natura 2000.
Het jammer dat de wijk op deze wijze wordt afgebouwd met een dergelijke trendbreuk met de tot
dusver gerealiseerde opzet. Er wordt duidelijk niet meer gekozen voor dezelfde kwaliteit en
landelijke inpassing.
Overigens is zeer de vraag of de wijk wel kan worden afgebouwd. Het bouwproces veroorzaakt
tijdelijk extra stikstof. Gezien de uitspraak van de Raad van State kan een dergelijke bouwactiviteit
niet plaats vinden zolang niet voor voldoende compensatie wordt gezorgd.
Als bewoners vinden wij dat dit zo niet moet en dat het anders kan.
Wij vragen de raad om een daadwerkelijk overleg te openen met de bewoners over de afbouw van
de wijk en terug te komen op dit ontwerp.
Hier ligt een laatste kans van de gemeenteraad om in te grijpen en te kiezen voor "dorpen tussen
groen" met een landschappelijk verantwoorde aansluiting op het natuurgebied.
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Betreft: Indienen zienswijze plan . -~t'nd..i~il
Geachte Burgemet-:skr en Wethouder

Het t)pi-.chc kenrn d. , an een ,l!!rari \,h dijkdorp i-. dat tic hehou\.\ing en hel agr Î!)l.hl· landschap
or een . 1r~J.11ischt-: manier met elkaar \,C.fW '\ en zijn v. ..urhij de bebouwing vanaf de kern JJl hl 1
dorp lang<: d · dijken uitwaaiert en in auntal afneemt richting het agrarische polderland~ hap.
\ui, ,k; -tructuur, , anaf WO[I al '1ehrn rlijk 'vcd !:!'-\,. ld aang~Jäan Jour het bt11m n , an st\'.cJ..,
weer nÎl'II~,: \.\ot1m,\1Jk ·n. Daarbij , .. m.i het reali..,cn:n 1.:m I'lan 1 ssvndaal IX:n stap t ver. D ·
O\-~rgunl" landsch ip/dorp had 'vo 1r het Plan .f-... -endael 11.:r plekke nog de tyrischl· agrarische
h·11111L·rhn I dijk ·n J1jkhui.ll. R1jsdij J hij Jc~ijJ...1 m,hlr die .:nmcrl..cn zijn nag ·nncg hel maal
verdwenen. Ik verwevenheid d •rp landc;;chap werd in de vorige Iasen van Plan Fssend . .11.:I nog. wel
rnig::ilin<; ~·t·,ug)- l·ri:c1d door het hardt' 'steen' ,ro \ T rno •dijk van de I s-endijk te situeren 1.:n de
.-;lro11J.. 'groen' tuvsen plan I hijsjc<;dijk en de: h'it'ndijk vanaf de Dorpsdiik richtin ~ agrari. che pt•lder
stcnh m1.,-er h: lat n to ncmtn. 1 .t:.a. \h.rll utt , ·Jmk.1 door 1.m ,.., Je f.,,;endijk 4 rank.l· ,lankc t,,r n:,
tu~scn ,wl gn ·n û: situcn·n. f t'n altcmatid plan nc.1.1-.1 de 4 torentje!:> ( p ·lijlrnd 11p d(: 1...wi.!t,om\
lang!> u~ L,.,..,cndijk t:1..1nls Ji:,,_c nu w11rdt gLpr,·,l·nk ·rd m;.iar met meer groen dan hij d · huidig
/:!L'plJnJl laa •buu\\l) 1-\Lrd destijo..-. al bij ht:t \ Ollrontwerp-he..,tl'mming~plan unaniem door Jl·
gcmccnk afgl..!Wl:71:n. Und.mks hel bL·lan):! van de: huidige houwop,gaH· \ an de •cmeente /(IU da1 nu
ook m ~ten 'l.'~·uren.

J.,

1

O, er UL re •illnak bL·tckcni, van de hc..-elhL·id van on JgrJri. ch dijkdorp:
In hL't hc.: . . temmin5plan 'Buijknland van Rhoon' st.:L1t Ofl de Ic bl7. het motief van ht.:t plan, te
\\L•ten: ~i.:onom1~· 1, niet het enige dat telt. Prima. Economie i~ 1.:r immer~ voord mens en de mens
is t'r niet \'oor de l"t. unumÏL'. Villgcn ... Jat nest mming,plan zou het agnui,1.hc dorp Rhuon m t hi:t
BuijtcnlanJ vm l<houn' in verband met de g~wen--re di\,l!rsiteit in Je rcl.!io i.:cn kg 11p11vl mo ·h.:n
worJen \ un dr hci.:lid \.an c;tad en industrie. l k h.:eih.ll.irhdJ hm de rc!-!ÏO ll'U da:mn1.: ~1,rJ ·n
vcrbckrd. Ru')t ..,,ilh:. natuur, ht·! ~roen. de lcqJle ·n de hcelhl·id zijn d.iartoi.: de Joekn die gah.udJ
moeten \\ur<..lt-n. De 7 gl'npolder is jn ruimtelijke .1in de kgenpo I ,un het ccntrwn Yan de ht>cti1..k
, an de: :-t"uJ (Coohingd/Koupgnot). J. ·n h rkcnbare v r\\.l'H:nheid tus.-..cn agrari, h ku1<hl.h..tp ~n
agraris1..h dorp is hiér JJJJ ook , an het grout<ac hclan •. Mt:"dc gelet op dt' grolt' aant.:tlkn rl!Creantl·n
uit de rqdo di · hit'r" n~acht w,)rd n 1uu de genoemJe t}pischc kenmerken ,.m hier dan ook
maximaal tnt hun n·l.ht moeten komen.

Hdaa \\ordi in dl' huiJige pl.mm:n het h:'.gt:ndcd h<:rt·iJ..t. 1 >e to~komsti"c: uithreiding \ .m plan
E,,1..•ndnd op d~ locatie ..,an <lc vudbaheldcn t.al zich su..m ..ianpassen a..m 1.h: bchoU\\Ïnfl 7oaJ.. dot
nu \\-on.k:n g.1.:prc:.cnt1.t·rd. 1 >.iarmt'c ontstriat c1,.•n lang rij ·nvurmige bchouwing Ft"n han.lt' Menen
'muur' diLht lanr..., dc.. f ssendijk. Ikt agrari~ch 1..ur..tktcr ,an Rh11,in krijgt daardoor Je u1tMrnling ,an

•
een Vinex-locatie dat. stedenbouwkundig gezien, past bij grootstedelijke ontwikkelingen en niets te
maken heeft met een agrarisch dorp. fa wordt chaos gecreëerd. Bezoekers uit de regio die \ anaf de
Esscndijk ons agrarisch dorp Rh on willen bezoeken raken in verwarring: 'Zijn we nu al in
Hoogvliet'?
Ik , erge lijk deze ntwikkeling met de enorme impact "an de gespletenheid van het dorp Rhoon die
in het verleden door de irocnekruisweg, de tram en later ook de Metro /ijn veroorzaakt. Vele jaren
stond op het station van de metro met grote dikke letters 'BERLIJN' geschilderd. Nu ook nog de
agrarische heelheid van dorp en landschap evenwijdig aan de prachtige histori he$n boomrijke
Essendijk wordt d orgeknipt kunnen we ons visitckaaartje 'Groen agrarisch dorp" "el in de · ·
, uilnishak gooien.
~
lbrandswa d" gebouwd 'm
• ·
worden Lijn de problemen op de locatie Essendael langs de l.ssendijk van regionale betek~.
m.i. van groter belang. Gelet op het belang van de leefbaarheid voor de bewoners in de héle regio
lijkt het mij dan ook raadzaam om de bouwontwikkelingen langs de Essendijk ook regionaal aan te

M t respect oor alle overige. meer locale problemen waar in

pakken.
l.cn privé probleem:
In het Ic ontwerpbe .temmingsplan was ter hoogte van ons huis een loopbrug gepland vanaf Plan
Es endael over de loot naar de Es endijk. Ik heb de tijds bezwaar daartegen gemaakt omdat ik
vree. de voor een 'hangplek' voor jongeren op deze locatie. Mijn bezwaar i toen gehonoreerd. Ik
hoop dat mijn bezwaar hiertegen nu ooi- weer wordt gehonoreerd,

Met vriendelijke groet,

ZIENSWIJZE
Inzake ontwerp-bestemmingsplan "Essendael"

Aan de gemeenteraad van Albrandswaard
Postbus 1000

3160 GA Rhoon

NB. Onderstaande gezamenfljke zienswijze zal op een andere manier ook naar u toegezonden
worden. Bij voorbaat stuur ik deze aanvulling op mijn bijgaande privé geschreven zienswijze al
vast naar u toe.
Ondergetekenden zijn allen woonachtig in nabijheid van de planlocatie van het ontwerp
bestemmingsplan Essendael en zien zich daardoor als belanghebbenden rechtstreeks in hun belang
getroffen door het voornemen koopwoningen te realiseren op de gronden die door de gemeente
eerder waren gereserveerd voor tuin en verpleeghuis.
In de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet werd beoogd een directe relatie tussen de
Essendijk en de wrjk Essendael te visualiseren door bebouwing waarbij meerdere brede zichtlijnen
en daarmee het zicht op de EssendiJk vanuit de wijk werden bewerkstelligd. D1t werd
geconcret,seerd met een viertal ranke " torentjes". Er was sprake van appartementen voor Jong en
oud alsook maatschappelijke doeleinden in de vorm van een verpleeghuis.
Er zijn met een verlies van 100.000 euro per woning voor de woningbouwvereniging huurwoningen
gebouwd, totaal verlies 12 miljoen.
De gemeente en de ontwikkelaar hebben beiden aandeel in de BV Essendael. Hierdoor is de
gemeente zelf ook belanghebbende. D1t bleek ook tijdens de Inloopavond op 11 september Jl.
waarbij de benadering en msteek bepaald niet onpartijdig was, gezien ook het gezamenhJk
optreden met de ontwikkelaar in aanwezigheid van de wethouder.
Het ontwerpplan heeft een veel grotere dichtheid dan de reeds gerealiseerde wijk. Het 1s niet meer
en beter: immers het beoogde dorpse en landelijke karakter wordt niet gerealiseerd.
Voorts 1s het ook stnjdiq met de eisen van welstand door het niet passen van de beoogde dichtheid
in de directe landelijke omgeving. Er is sprake van twintig woningen meer dan het oorspronkelijke
aantal. Een en ander klemt te meer daar deze sterke verdichting van bewoning grenzend 1s aan
hoogwaardig natuurgebied Natura 2000.
Het Jammer dat de wijk op deze wijze wordt afgebouwd met een derqehjke trendbreuk met de tot
dusver gerealiseerde opzet. Er wordt duidelrjk niet meer gekozen voor dezelfde kwahtert en
landelijke inpassing.
Overigens 1s zeer de vraag of de wijk wel kan worden afgebouwd. Het bouwproces veroorzaakt
tijdehjk extra stikstof. Gezien de uitspraak van de Raad van State kan een dergelijke bouwactiviteit
niet plaats vinden zolang niet voor voldoende compensatie wordt gezorgd.
Als bewoners vinden WIJ dat dit zo niet moet en dat het anders kan.
Wij vragen de raad om een daadwerkelijk overleg te openen met de bewoners over de afbouw van
de wijk en terug te komen op dit ontwerp.
Hier ligt een laatste kans van de gemeenteraad om in te gnJpen en te kiezen voor "dorpen tussen
groen" met een landschappelijk verantwoorde aansluiting op het natuurgebied.
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ZIENSWIJZE
Inzake ontwerp-bestemmingsplan "Essendael"

Aan de gemeenteraad van Albrandswaard
Postbus 1000
3160 GA Rhoon
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Ondergetekenden zrjn allen woonachtig in nabijheid van de plantocatre van het ontwerp
bestemmingsplan Essendael en zien zich daardoor als belanghebbenden rechtstreeks in hun belang
getroffen door het voornemen koopwoningen te realiseren op de gronden die door de gemeente
eerder waren gereserveerd voor tuin en verpleeghuis. Het betreft hier het deelgebied 'zuidznde
tegen Essend1Jk aan'.
In de oorspronkenjke stedenbouwkundige opzet werd beoogd een directe relatie tussen de
êssendijk en de wiJk Essendael te visualiseren door bebouwing waarbij meerdere brede zicntujnen
en daarmee het zicht op de Essend1Jk vanuit de wijk werden bewerkstelligd. Dit werd
geconcretiseerd met een viertal ranke" torentjes". Er was sprake van appartementen voor jong en
oud alsook maatschappelijke doeleinden in de vorm van een verpleeghuis.
De gemeente en de ontwikkelaar hebben beiden aandeel in de BV Essendael. Hierdoor 1s de
gemeente zelf ook belanghebbende. Dit bleek ook tijdens de nloopavond op 11 september Jl.
waarbij de benadering en insteek bepaald niet onpartud1g was, gezien ook het gezamenlijk
optreden met de ontwikkelaar in eanweziçherd van de wethouder.
Het ontwerpplan voor het genoemde deelgebied heeft een veel grotere d1chthe1d dan de reeds
gerealiseerde wijk. Het 1s niet van meer naar beter (koers toekomstvisie 2025): immers het
beoogde dorpse en landel!Jke karakter wordt niet gerealiseerd.
Voorts ,s het ook strijdig met de eisen van welstand door het met passen van de beoogde dictitheid
in de directe landeliJke omgeving. Er 1s sprake van twintig woningen meer dan het oorspronkelijke
aantal. Een en ander klemt te meer daar deze sterke verdichting van bewoning grenzend 1s aan
hoogwaardig natuurgebied Natura 2000.
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt 1s te verwachten dat een w1Jk ,n dezelfde structuur wat betreft
hoogte en dichtheid wordt afgebouwd. Het is jammer dat de wijk nu op deze wijze wordt
afgebouwd met een derçenjke trendbreuk met de tot dusver gerealiseerde opzet. Er wordt durdehjk
niet meer gekozen voor dezelfde kwaliteit en landelijke inpassing.
Overigens 1s zeer de vraag of de wijk wel kan worden afgebouwd. Het bouwproces veroorzaakt
tijdel!Jk extra stikstof. Gezien de uitspraak van de Raad van State kan een dergelijke bouwactlvuen
niet plaats vinden zolang met voor voldoende compensatie wordt gezorgd.
Als bewoners vinden wij dat dit zo met moet en dat het anders kan.
W1J vragen de raad om een daadwerkelijk overleg te openen met de bewoners over de afbouw van
de wrjk en terug te komen op dit ontwerp.
Hier ligt een laatste kans van de gemeenteraad om In te gnjpen en te kiezen voor " dorpen tussen
groen" met een landschappelijk verantwoorde aansluiting op het natuurgebied.
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1 fel dicht t bij hel perceel - gelegen gedeelte i be ternd voor • ~ oongebied'. In het
bestemmingsplan 'Rhoon Dorp 2013' i. voor de bebouwing een maximale bouwhoogte opgen men
an 11 m. In het ontwerpbestemmignsplan 'Essendael' wordt een rnaximal bouwhoogte van 12 m
genoemd.
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Zoals u bekend i:::. er in het bt: temrningsplun · Rhoun Durp 2013 ·
perceel een bouwmog I" 'kh id opg r
n vo r~
e " rungen. •

\UOr

het direct aangrenzende
, , ...

Op zich begrij .
9 J Q I dat de b uwhoogtc gelijk wordt getrokken met de aangrenzende
bebouw ing in de wijk c sendael. ! let betekent echter wel dat er direct tegenover de twee nog door
mijn cliënt te r aliseren woningen, hogere woonbebouwing wordt opgericht. Zeker als er in de
:-gevel1; ramen komen met direct en zeer nabij zicht op de twee nieuw te bouwe v.- )ningen. i de
beh efte · aan het creëren van voldoende privacy op de woonkavel
groot
belang.

van~••IIJ.\an

van

.

Dat kan vorm worden gegeven door de nieuwe woningen
ichtcr bij de Willem de
Kooning Allee Le bouwen dan nu mogelijk in het be. ternrningsplan 'Rhoon Dorp 2011·. Hierdoor
kan er achter de woningen de LO gewenste ruimte aan privacy worden gevonden.
Dil leidt tot de vraag om het plangebied an het bestemming plan 'E sendacl' uit Le breiden tot de
bouwgrond
·
,Hierdoor ont taal de mogelijkheid om de bestemming 'Wonen'
inclusief de twee bouwvlakken in noordoostelijke richting te verplaatsen.
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Het tracé wordt uiteindelijk aan gesloten op de Tijsjesdijk. Pas ter plaatse van de insteek van de
sloot/watergang and ra
de Tijsjesdijk zou de stijging van de Allee tot pas verhoogd moeten
worden ingeze
il dit bij eventuele vragen hierover, graag nader toelichten.

-wegafsluiting Willem de Kooning Allee richting Tijsjesdijk
In het verleden is er besloten, dat de Willem de Kooning Allee richting Tijsjesdijk alleen gebruikt
zal worden als calamiteitenontslutiing en voor voetgangers en fietsverkeer. Daartoe zal ergens nabij
de splitsing met de Karel Appellaan een beweegbare wegaf ]uiting worden aangehracht.
Ik breng dit namensAllillllt' in herinnering, dit om te voorkomen dat bij de verdere uitwerking
dit aspect wellicht niet uitgevoerd wordt.
-overlast aanwezig interne/kast
.
Achter het transformatorstation ten zuiden van de bouwkavels v~is een intemetkast
aanwezig. Ook al is dit niet zo zeer een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan.
maak ik toch gebruik van de gelegenheid om te melden dat er overlast wordt ondervonden van de
aanwezigheid van de ventilatoren van deze intemetkast. Het gaat met name om geluidsoverlast die
24/7 wordt ondervonden van een monotoom hoog en hard bromgeluid dat voortgebracht wordt door
die ventilatoren. Vooral in de zomer, wanneer ramen en deuren open staan, is er veel hinder. Als de
woning op het zuidelijke bouwperceel va
gerealiseerd, zal er bij die woning zeker
hinder worden ondervonden. vanwege de korte afstand van die woning tot de internetkast.

:ft:f1lllris

Deze overlast is al eerder gemeld bij de gemeente, zonder reactie daarop. Hierbij het verzoek om
alsnog zodanige actie te ondernemen dat de overlast te niet wordt gedaan.

Ik verzoek u deze zienswijze gegrond te verklaren en het bestemmingsplan overeenkomstig aan te
passen Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met ricndchjke. iroct,
R'Iadvies

'

',
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Ondergetekende,

De

hef

Rhoon

machtigt hierbij

de heer mr. D.N.J. van Horssen of een andere adviseur van Juridisch Planologisch
Adviesbureau RJ,
om haar bij te staan in juridische procedures, die verband houden met de totstandkoming van
het bestemmingsplan • Essendael' van de gemeente Albrandswaard.

Deze machtiging houdt in de bevoegdheid tot het indienen van onder andere zienswijzen,
bezwaarschriften, verzoeken om voorlopige voorziening, beroepen en hoger beroepen, het
vertegenwoordigen van hem en het voeren van het woord namens hem tijdens hoorzittingen,
alsmede tot het doen van al die handelingen die niet ongebruikelijk zijn bij het geven van een
algemene procesmachtiging.
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Ondergetekenden zrjn allen woonachtig 1n nabijheid van de ptanlocane van het ontwerp
bestemmingsplan Essendael en zien zich daardoor als belanghebbenden rechtstreeks in hun belang
getroffen door het voornemen koopwoningen te realiseren op de gronden die door de gemeente
eerder waren gereserveerd voor turn en verpleeghuis.
In de oorspronkelijke stedebouwkund,ge opzet werd beoogd een directe relatie tussen de EssendiJk
en de wijk Essendael te vrsualrseren door bebouwing waarbij meerdere brede zichthjnen en
daarmee het zicht op de Essendijk vanuit de wijk werden bewerkstelligd. Dit werd geconcretiseerd
met een viertal ranke" torentjes", Er was sprake van appartementen voor Jong en oud alsook
maatschappelijke doeleinden 1n de vorm van een verpleeghuis.
Er zijn met een verlies van 100.000 euro per woning voor de woningbouwvereniging huurwoningen
gebouwd, totaal verlies 12 mnjoen.
De gemeente en de ontwikkelaar hebben beiden aandeel in de BV Essendael. Hierdoor 1s de
gemeente zelf ook belanghebbende. D1t bleek ook tijdens de inloopavond op 11 september Jl.
waartnj de benadering en insteek bepaald niet onparnjdrq was, gezien ook het qezarnenlrjk
optreden met de ontwikkelaar in aanwez.çherd van de wethouder.
Het ontwerpplan heeft een veel grotere drcntherd dan de reeds gerealiseerde wijk. Het 1s nret meer
en beter: immers het beoogde dorpse en lancetrjke karakter wordt nret gerealiseerd.
Voorts 1s het ook strijdrq met de eisen van welstand door het nret passen van de beoogde drchtherd
in de directe landelijke omgeving. Er 1s sprake van twintig woningen meer dan het oorspronkehjke
aantal. Een en ander klemt te meer daar deze sterke verdrchtrnq van bewoning grenzend ,s aan
hoogwaardig natuurgebied Natura 2000.
Het Jammer dat de wrjk op deze wijze wordt afgebouwd met een derçehjke trendbreuk met de tot
dusver gerealiseerde opzet. Er wordt durdetrjk niet meer ge ozen voor dezelfde kwal1te1t en
landehjke inpassing.
Overigens ,s zeer de vraag of de w1Jk wel kan worden afgebouwd. Het bouwproces veroorzaakt
tijdehjk extra stikstof. Gezien de uitspraak van de Raad van State kan een derqehjke bouwactrviteit
niet plaats vinden zolang niet voor voldoende compensatie wordt gezorgd.
Als bewoners vinden WIJ dat dit zo niet moet en dat het anders kan.
W1J vragen de raad om een daadwerkelijk overleg te openen met de bewoners over de afbouw van
de wijk en terug te komen op dit ontwerp.
Hier ligt een laatste kans van de gemeenteraad om in te grijpen en te kiezen voor " dorpen tussen
groen" met een landschappelijk verantwoorde aansluiting op het natuurgebied.

