
Planvisie Ontwikkel- en Beheerbedrijf Dorpsdijk BV 

Geeevens van de aanvraeer 

Locatiegegevens 
Rijsdijk / Achterdijk / Rivierweg / Nijverheidsweg 
Gemeente Albrandswaard Rhoon 
Kadastrale gegevens nr. 3823; 4830; 6239; 6240; 4831; 6460; 6456; 6459 
Kaartje bijgevoegde plaatje 

Omschrijving van het project 

Het ontwikkelen en gefaseerd realiseren van: . . . „ 
. De Buitenplaats ( www.riishorst.nl), 10 stuks vrije sector koopappartementen inclusief een 

eigen afgesloten parkeergarage (2012 t/m 2015) 
• De Hof 60 stuks zorgwoningen voor zowel koop als voor huur (2015 t/m 2017) 
. De Boerderij, 10 stuks starterswoningen inclusief een recreatieruimte als ondersteuning van de 

zorgwoningen (2016 t/m 2017) 

Beleid 

Binnen met name de Dorpskern Rhoon is in de gemeente Albrandswaard dringende behoefte aan: 
. Vriie sector appartementen voor senioren, die hun bestaande woning en of turn te groot gaan 

vinden voor het dagelijkse onderhoud en een ruim appartement zoek wat voldoet aan hun 
behoefte om zo lang als mogelijk zelfstandig, al dan niet met aanvullende service zelfstandig 
kunnen blijven wonen. Privacy, zelfstandigheid en comfort zijn hierin de sleutelwoorden 

. Zorgwoningen voor senioren waaivoor binnen de veranderende "bejaardenhuizen geen plaats 
meer is voor deze bewoners binnen de steeds verder specialiserende verzorgmgshuizen waar 
meer zorg plaatsvindt dan huisvesting. Deze huisvesting moet elders buiten de 
"bejaardenhuizen" gevonden worden, onze zorgwoningen vullen de geprognoüseerde behoefte 
van 200 eenheden ruimschoots in. 

. Kleinschalige starterswoningen welke aansluiten bij senioren huisvesting „ . . 
Onze plannen sluiten naadloos aan op de in opdracht van de gemeente hmsvestingsbehoefte onderzoek 
uitgevoerd door More for You d.d. 27 jum 2011 nr. 11-155 

Stedenbouwkundige onderbouwing inclusief de hoofdstructuur n? H H 12 oktober 
Conform vastgesteld Ruimtelijk kader en beeldkwaliteit Rijsdijk Rhoon nr. 103.022.02 d.d. 12 oktober 
2012 v l KuiperCompagnons Graag verwijzen we u ook naar de toegevoegde tekeningen van onze 
arcWtlrt Afwijkingen welke wij om ons moverende redenen hebben verwerkt staan vermeld in de 
X Ï e l é ^ n S motivatie van de afwijkingen staan vermeld in onderliggende beschrijvingen, 
hoofdzakelijk blijkt dat de stedenbouwkundige onderlegger van KuiperCompagnons een aantal 
discrepanties en inconsequenties bevatten, te weten: o n ^ o n ^ o 

. Vrije sector appartementen passen niet in de voorgestelde plattegrond van 30,6 x 20m2 
• In een U-plattegrond van 88 x 41,3m2 passen geen 60 zorgwoningen 



. Na inmeting blijken de dakvlakken van de bestaande boerderij groter en van andere vorm te 
zijn dan aangegeven op de bouwmassa en bouwhoogte. 

I r h t r p ^ e S v i n d plaats op eigen gronden e.q. gecreëerde parkeerplaatsen in de nieuwe plannen. 

Gegevens over economische uitvoerbaarheid van het project „^„a^menten 
Mefrvertoopopbrengsten van de vrije sector appartementen, ^ ^ 7 . n T S Z Z T 
worden inkomsten gegenereerd welke het draagvlak worden voor de reahsatie van het gehele project, 

z e t rn t rw ' e ' i ng van de gronden, aanleg nieuwe toegangsweg en mnchtmg van het 
buitenterrein. 

Kabels en leidingen en privaatrechtelijke belemmeringen 
Niet van toepassing. 

Planschade 
Niet van toepassing 

PLANVISIE 

Ontwikkel- en Beheerbedrijf Dotpsdijk (OBD) wil in deze planvisie graag inzicht geven in de beoogde 

de et ier va^gSelde'stedenbouwkundige randvoorwaarden van Kmper Compagnons 

De Planvisie bevat: 

: ^ Z ^ ™ ^ ^ ™ * ontwikkeling .eteatiseeM ka„ wo r d e„; 

! " t i i d Tpartementen start verkoop 1 juli, start bouw bij minimaal 70% verkocht, prognose start 

Het Sehetsplan, conform verstrekte boekje van architect Stent van 9 angnstns 2013, waarin 

7 / ? = van de te ontwikke.en Locatie; - " ^ m m a ; 

i r o o X l a n benodigde ̂ o„d ; 

Onze plan wijk. op de volgende ponten af van de oorspronkelijke plannen van KnrperCom, in het 

bijzonder: 

. Definitie van vrije sector appartement, qua grootte en kwalitatieve buitenruimten, vragen om: 
o Een bruto vloeroppervlak van minimaal 140m2 
o Een ruime woonkamer van 60m2, 2 tot 3 slaapkamers 
o Een ruime buitenruimte 
o Overdekte parkeergarage 



. Overschrijding van de achtergevel van de vrije sector appartementen met 4 meter ten gevolge 
van de wensen van partijen met name een gedifferentieerde voorgevel en een achtergevel als 
zogenaamde 2 e voorgevel. 

• Verder de 4 meter sprong in de 2 e voorgevel ontstaan doordat er geen aangehangen balkons 
gewenst waren en daardoor het gebouw dieper moest worden. 

. Discrepantie van de getekende 20 parkeerplaatsen in de kelder en de omschreven 20 + 3 
parkeerplaatsen => wij realiseren wel 23 parkeerplaatsen maar het blijft een privé garage 
waardoor je pp achter elkaar kunt creëren. 

• Privacy van vrije sector appartementen met bijbehorende tuin, dit betekent dat er geen 
verbindingsbruggetje voor wandelaars komt naar de Rijsdijk. 

• Voor de beschoeiing willen we natuur vriendelijke oevers maken en geen beschoeiing hetgeen 
betekent dat het talud geleidelijk in het water overloopt met eventueel een "kindvriendelijke 
piasberm. 

. Kleurstelling voor de appartementen willen we de vrijhoud behouden om een lichte 
kleurstelling te kiezen en niet voor de rode gevelsteen. 

Het Hof: (verdere detaillering en uitwerking volgt tijdens ontwerpproces 2014-2015) 
• Discrepantie tussen de genoemde 60 zorgwoningen en de slechts getekende in het 

stedenbouwkundig plan van 56 
. Nokhoogte verhogen met 0,72ml tot 12,22ml, waardoor een kap van 45 graden mogelijk is 

hierdoor oogt de kap niet zo gezapig. De goothoogte aan de buitenzijde (zijde Dienstenstraat / 
Nijverheidsweg) kan dan verlaagd worden naar 8ml in plaats van 9ml. Goothoogte tpv de 
Rijsdijkzijde blijft gelijk. 

De boerderij, wordt in stijl van de bestaande boerderij herbouwd (exclusief de verlenging van de 
schuur uit het verleden) : (verdere detaillering en uitwerking volgt tijdens ontwerpproces 2014-

l Discrepantie tussen de genoemde goot en nokhoogtes van de boerderij aangegeven in het 
stedenbouwkundig plan en de bestaande situatie. 

. Na in meting blijkt dat de bestaande boerderij qua maatvoering substantieel afwijkt van de 
maten genoemd in het stedenbouwkundig plan. Bij de bijgevoegde tekeningen hebben we e.e.a. 
verwerkt in beschrijving en op tekening. Deze afwijkingen betreffen alleen de dakvlakken 
d.w.z. de goot en nokhoogte. Voor de plattegrond kunnen we de footprmt aanhouden zoals 
vastgesteld in het stedenbouwkundige plan. u A + u u un 

De hierdoor verkregen ruimte, indien noodzakelijk om de benodigd aantal eenheden te behalen, 
gebruiken we om de beoogde kwaliteit en kwantiteit in de plannen te vemerken. Verder is het 
zo dat de oorspronkelijke boerderij aan de Rijsdijk (1,68+NAP) staat en in de meuwe situatie 
het bouwblok naar achteren verschuift en hierdoor lager aan de dijk komt te liggen circa l,7ml 
lager (NAP) 

De situatie e.q. inpassing in de omgeving: 

. Privacy van vrije sector appartementen met bijbehorende tuin, dit betekent dat er geen 
verbindingsbruggetje voor wandelaars komt naar de Rijsdijk. 

. Voor de beschoeiing willen we natuur vriendelijke oevers maken en geen beschoeimg hetgeen 
betekent dat het talud geleidelijk in het water overloopt met eventueel een kindvriendelijke 

. Debo^erij schijft wat op richting Rijsdijk, hierdoor ontstaat er ruimte om de lange poot van 
de zorgwoningen te verlengen de andere lengte vinden we in de ruimte naar de hoek 
Dienstenstraat / Nijverheidsweg. 

De Haalbaarheidsanalyse onderbouwt dat het plan financieel en ruimtelijk haalbaar is en bevat: 



. Rijshorst (de Buitenplaats) 10 luxe seniorenappartementen. Marktanalyse inzake vrije sector 
appartementen conform schrijven van Greveling makelaardij d.d. 19 mei 2013 

• Het Hof 60 (59 en wellicht nog 1 te vinden in de boerderij) stuks zorgappartementen. Voor de 
hofwoningen is doelgroep ouderen huisvesting in de huur- en koop mogelijk met een 
verbinding aan te gaan met een ondersteunende organisatie, zoals Argos. 

• De Boerderij 10 startersappartementen en een recreatieruimte en mogelijke integratie van 1 
zorgwoning. 

De financiën hiervan houden we nog even binnenskamers om spraakverwarring en verkeerde inzichten 
te voorkomen. We stellen voor dit in een separaat stuk toe te voegen, nadat er diverse juridische en 
fiscale zaken zijn afgestemd. 

Bijlagen: 

O Tekeningen Stout 1102 130602 Totaal d.d. 11 augustus 2013 
o Situatie tekening, met daarin in rood aangegeven maatvoeringen van Kuiper 

Compagnons. 
o de Buitenhof, Rijshorst, 10 vrije sector appartementen 
o de Hof, 60 zorgwoningen 
o de Boerderij, 10 starterswoningen 

Planning overall d.d. 23 juli 2013 
Getekende intentie overeenkomst allen gedateerd 6 augustus 2013 van: • 
Overzichtskaart van de eigendommen grond. Nb. de familie Bos heeft reeds overeenstemming 

met het Waterschap, bij monde van zijn adviseur Robin de Jong. 


