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Managementsamenvatting
Het project centrumontwikkeling Rhoon (COR) beslaat de herstructurering van het
centrum van Rhoon. Het plangebied wordt omsloten door de Julianastraat, de
Rijsdijk en de Viaductweg. Ouderdom en slechte kwaliteit van gebouwen en
openbare ruimte maakt een herontwikkeling van het centrum noodzakelijk. Het
huidige centrum wordt nog steeds als winkelgebied gebruikt, maar door leegstand en
de slechte uitstraling nemen de bezoekersaantallen af.
De gemeente Albrandswaard wil met haar ontwikkelende partners een compleet
aanbod aan winkels, horeca en ander voorzieningen in het centrum van Rhoon
realiseren, primair gericht op de inwoners van Rhoon. Daartoe is het nodig om een
kwaliteitsslag te maken in de ruimtelijke structuur van het centrum, de uitstraling van
de bebouwing en de branchering. Het ontwikkelingsproces is dan ook sterk gericht
op kwaliteitsverbetering van het centrum. Centrale opgave in de Visie Centrumplan
Rhoon uit 2006 is om een duidelijk centrum te creëren, door een duidelijke relatie te
leggen tussen de Julianastraat, Dorpsdijk en Strawinskiplein. Dit wordt bereikt door
de Julianastraat, Louwerensplein, Dorpsdijk en Strawinskiplein aan te wijzen en in te
richten als winkellint tussen de twee belangrijkste trekkers, de Albert Heijn aan de
Julianastraat/ Louwerensplein en de MCD aan de Viaductweg/ Strawinskiplein. De
bebouwing aan de zuidzijde van het centrum (Rijsdijk, Werkersdijk) is aangewezen
als gemengde randzone met een combinatie van niet-dagelijkse voorzieningen,
horeca en dienstverlening.
Het centrum van Rhoon wordt gefaseerd herontwikkeld. De herontwikkeling is
gebaseerd op de Visie Centrumplan Rhoon uit 2006 en het bestemmingsplan uit
2009. Per fase worden de stedenbouwkundige en juridische kaders nader uitgewerkt.
De ontwikkelingen gaan dus hand in hand met een proces van rekenen en tekenen.
Bij de gefaseerde sloop en herontwikkeling van vastgoed en openbare ruimte moet
rekening gehouden worden met de huidige eigenaren, huurders, bewoners en het
winkelend publiek. Daarnaast is het een complex proces omdat veel partijen in
verschillende rollen (eigenaar, ontwikkelaar, winkelier, bezoeker, bewoner) bij de
ontwikkeling zijn betrokken (zie verder 3.1).
De gemeente regisseert, stimuleert en faciliteert de realisatie van verschillende
deelontwikkelingen binnen het centrum. Voor de verschillende deellocaties zijn
verschillende marktpartijen initiatiefnemer voor de vastgoedontwikkeling. De
openbare ruimte wordt door de gemeente gerealiseerd. De realiserende rol van de
gemeente is dus volgend op de realiserende rol van marktpartijen.
Voorliggend projectplan beschrijft het proces en de inhoud (projectresultaat) van
Centrum Ontwikkeling Rhoon.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

Aanleiding voor het schrijven van het projectplan Centrumontwikkeling Rhoon is
tweeledig. Enerzijds volgt dit uit de aangescherpte aanpak van ruimtelijke
ontwikkelingsprojecten binnen de Gemeente Albrandswaard, waarbij voor alle
lopende en op te starten projecten het proces, de te behalen resultaten en de
benodigde beheermiddelen worden beschreven. Anderzijds geven gewijzigde
omstandigheden en rollen aanleiding tot een actualisering van de kaders en de
processen.
1.2

Het projectplan

Het projectplan Centrumontwikkeling Rhoon is een nulmeting van het proces op dit
moment. Voor het gemak spreken we over een project en een projectplan, maar
eigenlijk betreft het hier een programma. Immers de gemeente regisseert, stimuleert
en faciliteert de realisatie van verschillende deelontwikkelingen binnen het centrum.
Voor de verschillende deellocaties zijn verschillende marktpartijen initiatiefnemer
voor de vastgoedontwikkeling. De openbare ruimte wordt door de gemeente
gerealiseerd. De realiserende rol van de gemeente is dus volgend op de realiserende
rol van marktpartijen. De gemeente heeft daardoor de taak om ‘aan de voorkant’ te
zorgen voor afstemming tussen de plannen en de verdeling van kosten, zodat de
gemeente bij de realisatie van de openbare ruimte ‘aan de achterkant’ van het
proces niet voor verrassingen komt te staan.
De autorisatie van de planvoorbereiding en -uitvoering van het project is de
basisfunctie van het projectplan. Het feit dat de gemeente afhankelijk is van de
initiatieven van marktpartijen heeft een negatief effect op de beheersbaarheid van de
in te zetten middelen (tijd, organisatie, geld). In dit projectplan wordt een inschatting
gemaakt van de in te zetten middelen (tijd, organisatie en geld) in samenhang met de
opgaven op het gebied van kwaliteit, communicatie en informatievoorziening.
Tussentijdse verantwoording gebeurt via voortgangsrapportages. De deelprojecten
eindigen met de overdracht van de openbare ruimte aan de beheerafdeling.
1.3

Vaststellen projectplan

Het projectplan wordt vastgesteld door het college en ter informatie aan de raad
voorgelegd.
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1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 beschrijven we het project, de historie van de besluitvorming en de
kaders waarbinnen het project gerealiseerd moet worden. In hoofdstuk 3 volgt een
analyse van het planproces aan de hand van de bestuurlijke en maatschappelijke
context, het vastgestelde beleid, de benodigde gebiedsonderzoeken en de beoogde
functionele invulling van het centrum. In hoofdstuk 4 beschrijven we de te realiseren
producten tijdens de opdrachtperiode. In hoofdstuk 5 gaan we in op de middelen en
producten die nodig zijn om het planproces te kunnen beheersen. In hoofdstuk 6
beschrijven we de risico’s en het risicomanagement. In hoofdstuk 7 volgt het besluit
met de benoeming van de ambtelijke opdrachtgever en opdrachtnemer.
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2

Projectbeschrijving en historie besluitvorming

2.1

Projectbeschrijving

Het project centrumontwikkeling Rhoon (COR) beslaat de herstructurering van het
centrum van Rhoon. Het plangebied wordt omsloten door de Julianastraat, de
Rijsdijk en de Viaductweg. Door veroudering van het gebied en de slechte kwaliteit
van gebouwen en openbare ruimte is herontwikkeling een noodzaak geworden. Het
huidige centrum wordt nog steeds als winkelgebied gebruikt, maar door leegstand en
de slechte uitstraling nemen de bezoekersaantallen af.
Het project Centrumontwikkeling Rhoon betreft een complexe binnenstedelijke
herstructurering. Bij de gefaseerde sloop en herontwikkeling van vastgoed en
openbare ruimte moet rekening gehouden worden met de huidige eigenaren,
huurders, bewoners en het winkelend publiek. Daarnaast is het complex omdat veel
partijen in verschillende rollen (eigenaar, ontwikkelaar, winkelier, bezoeker, bewoner)
bij de ontwikkeling zijn betrokken (zie verder 3.1).
De herstructurering bestaat uit het vernieuwen van het vastgoed en de openbare
ruimte. Voor de vernieuwing van het vastgoed zijn zes ontwikkelingsgebieden
aangegeven (zie ook bijlage 1), die gefaseerd worden uitgevoerd.
A. Licht (HEJA)
B. Albert Heijn (Mahu)
C. Strawinskiplein (SPF)
D. Rabobank (Bouwfonds)
E. Palsgraaf / Cense
F. Bouman/ Greveling
G. Albert Heijn / gemeente
Gekoppeld aan deze gefaseerde ontwikkeling van het vastgoed, wordt ook de
inrichting van de nieuwe openbare ruimte gefaseerd uitgevoerd. Ontwikkelgebied A.
Licht (HEJA) is gereed. De direct omliggende openbare ruimte is opgeleverd. In
ontwikkelgebied B. AH (Mahu) is de bouw gestart.
2.2

Historie besluitvorming

Het gemeente bestuur heeft de ambitie om het centrum van Rhoon kwalitatief
zodanig te verbeteren, dat een modern winkelgebied wordt gerealiseerd met een
dorps sfeer en uitstraling, maar met luxe, eigentijdse winkels. Passend bij het woonen leefklimaat van Rhoon.
Voor deze ontwikkeling is het gemeentebestuur voor een belangrijk deel afhankelijk
van initiatieven van derden. Immers, de bouwplannen moeten gerealiseerd worden
door particuliere investeerders. Dat zijn voor een deel lokale ondernemers, maar ook
(institutionele) beleggers en projectontwikkelaars. Deze investeerders krijgen de
ruimte om zelf plannen te ontwikkelen, binnen de daartoe door de gemeente
vastgestelde kaders. Deze kaders zijn vastgelegd in drie kaderstellende
documenten:
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1. De hernieuwde kaderstelling Centrumplan Rhoon (2005).
2. De Visie Centrumplan Rhoon (2006)
3. Het bestemmingsplan Rhoon Dorp (2009).
Deze kaderstellende documenten zijn leidraad voor de centrumontwikkeling. De Visie
Centrumplan Rhoon (2006) is door de ontwikkelende partijen ter vaststelling aan de
gemeente aangeboden. Dit met de intentie dat de ontwikkelende partijen, verenigd in
een stuurgroep, in gezamenlijkheid de openbare ruimte realiseren en in onderling
overleg elk voor hun deellocatie de vastgoedontwikkeling realiseren. Om dit mogelijk
te maken zou de gemeente de openbare ruimte inbrengen om niet en de
herstructurering van de Dorpsdijk voor haar rekening nemen. In ruil voor het
inbrengen van de openbare ruimte om niet zou de gemeente conform de
vastgestelde visie ingerichte openbare ruimte teruggeleverd krijgen. Eind 2009 is
echter in de stuurgroep geconcludeerd, dat deze intentie niet waar gemaakt kan
worden omdat de plannen, zoals vastgesteld in de Visie Centrumplan Rhoon in 2006,
niet (meer) haalbaar zijn. Voor de locaties Licht en Albert Heijn, waar de plannen
respectievelijk in uitvoering en in voorbereiding waren, zijn gesprekken over de
inrichting van de openbare ruimte afzonderlijk voortgezet (zie paragraaf 3.7).
2.3

Actualisatie kaderstelling

In 2009 is in de stuurgroep hard gewerkt aan de uitwerking van plannen zoals
vastgesteld in de Visie Centrumplan Rhoon (2006). Op 9 december 2009 is de
voortgang in de planuitwerking gepresenteerd aan een breed publiek. De uitstraling
van de plannen werd positief ontvangen door de bezoekers. Wel werden de nodige
zorgen geuit over de hoogte van de gebouwen en de gevolgen van de wijzigingen in
de verkeersontsluiting voor de woonsituatie van diverse omwonenden.
Tijdens de uitwerking van de deelplannen is in zowel stuurgroep als klankbordgroep
vaak de zorg gedeeld of de plannen, zoals in de visie uit 2006 zijn vastgesteld, bij
uitwerking wel financieel haalbaar zouden blijken. De gewijzigde economische
omstandigheden maken afzet van vastgoed en aantrekken van kapitaal niet
eenvoudiger en zet daarmee de ambities van de Visie uit 2006 onder druk. Vlak na
de informatieavond van 9 december 2009 moest in de stuurgroep van 14 december
2009 geconstateerd worden dat de plannen inderdaad niet (meer) haalbaar waren,
met als belangrijkste oorzaken:
- de mate waarin onroerend goed verworven moest worden voor het realiseren van
nieuwe openbare ruimte;
- de teruglopende woningverkoop (winstmarge en verkooprisico), waardoor de
woningen onvoldoende de kosten voor het ondergronds parkeren kunnen dragen.
De constatering in de stuurgroep van 14 december 2009 dat de plannen financieel
niet haalbaar waren, was de start van een periode van heroriëntatie. Door de
economische crisis is het noodzakelijk de Visie Centrumplan Rhoon (2006) op
onderdelen te actualiseren. Het bestemmingsplan Rhoon biedt daartoe de nodige
flexibiliteit door middel van de globale uit te werken bestemming centrumdoeleinden.
De hernieuwde kaderstelling Centrumplan Rhoon (2005), die de basis vormt voor
zowel de visie uit 2006 als het bestemmingplan uit 2009, is daarbij nog steeds
actueel. Omdat de uitwerkingsbevoegdheid voldoende schuifruimte biedt aan het
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college, is een bestemmingswijziging voor de deellocaties C. Strawinskiplein (SPF),
D. Rabobank (Bouwfonds) en F. Bouman vooralsnog niet aan de orde. Voor de
locatie Palsgraaf is wel een bestemmingsplanprocedure nodig, omdat de Raad van
State aan dit deel van het bestemmingsplan goedkeuring heeft onthouden.
Met de overgebleven partijen uit de stuurgroep, SPF en Bouwfonds, is in de periode
maart 2010 tot heden veel overlegd en geschetst. Het nieuwe college heeft de
ontwikkelende partijen in het centrum daarbij de opdracht meegegeven om te zoeken
naar oplossingen die tegemoet komen aan de zorgen, zoals geuit op de
informatiemarkt (bouwhoogte, te ingrijpende wijzigingen in de verkeersstructuur) en
die tegelijkertijd leiden tot kostenbesparingen. Dit vanuit de gedachte, dat er een
goede koppeling is te leggen met de zorgen, zoals geuit op de informatiemarkt, en de
geconstateerde knelpunten met betrekking tot de financiële haalbaarheid. Het
beperken van de bouwhoogte heeft als consequentie, dat er minder woningen
worden toegevoegd en er minder gebouwd parkeren gerealiseerd hoeft te worden.
Daarmee wordt het risico gereduceerd dat er hoge kosten gemaakt worden voor
gebouwd parkeren, terwijl de opbrengsten van de woningverkoop – die deze kosten
moeten dragen - tegenvallen. Een tweede consequentie van het realiseren van
minder woningen is, dat er minder geld verdiend kan worden om verwervingen en
aanpassingen in het openbaar gebied te bekostigen. In het verlengde daarvan wordt
een betere aansluiting gezocht bij de bestaande verkeersstructuur, waardoor er
minder nieuwe openbare ruimte gerealiseerd hoeft te worden. Dit leidt ertoe dat er
minder geïnvesteerd hoeft te worden in het verweven en slopen van panden.
De optimalisatieslag van de afgelopen maanden heeft geleid tot een aangepast
schetsplan voor het centrum van Rhoon (bijlage 5). Belangrijkste voorgestelde
aanpassingen zijn:
- het schrappen van de nieuwe verkeersontsluiting ten zuiden van de locatie
Palsgraaf;
- het beperken van de breedte van de nieuwe aansluiting op de Dorpsdijk
tussen de locatie Strawinskiplein en ‘Rabobank’;
- het behoud van voorste deel van het pand Dorpsdijk 106.
2.4

Actualisatie rol ontwikkelende partijen en gemeente

De samenwerking tussen de partijen in de stuurgroep in de periode 2006 t/m 2009
was gestoeld op het principe, dat de ontwikkelende partijen voor hun deellocatie de
vastgoedontwikkeling realiseren en in gezamenlijkheid de ontwikkeling van de
openbare ruimte realiseren. Met de conclusie op 14 december 2009, dat de plannen
niet haalbaar zijn, kwam aan deze intentie een einde. In februari 2010 is deze
conclusie door de stuurgroep bevestigd en is het stuurgroepoverleg tot nader orde
opgeschort. Voor de locaties Licht en Albert Heijn, waar de plannen respectievelijk in
uitvoering en in voorbereiding waren, zijn gesprekken over de inrichting van de
openbare ruimte afzonderlijk voortgezet. Met de overgebleven partijen uit de
stuurgroep, SPF en Bouwfonds, is in de periode maart 2010 tot heden veel overlegd
en geschetst. Daarbij is het uitgangspunt losgelaten dat de ontwikkelende partijen de
openbare ruimte realiseren. De gemeente realiseert de openbare ruimte. De
ontwikkelende partijen betalen aan de gemeente een marktconforme prijs voor het
aantal m2 commerciële ruimte dat per saldo wordt toegevoegd per deellocatie en
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een grondquote per toe te voegen woning. Uit deze opbrengst dekt de gemeente
zoveel mogelijk de investeringen in de openbare ruimte. Begin mei 2011 heeft voor
het eerst sinds februari 2010 weer een Stuurgroepvergadering plaatsgevonden. Aan
de Stuurgroepleden is de werkwijze voorgelegd en is overeengekomen weer
tweemaandelijks als Stuurgroep bijeen te komen. Partijen nemen deel aan het
stuurgroepoverleg onder voorwaarde dat er zicht is op een concrete ontwikkeling,
dat stuurgroep leden een mandaat hebben vanuit hun organisatie en kunnen
aantonen ook te spreken namens de grondeigenaren. Zo wordt voorkomen dat de
Stuurgroep een orgaan wordt waar men vrijblijvend kan spreken en invloed kan
uitoefenen op het proces.
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3

Procesanalyse

In dit hoofdstuk analyseren we van het planproces aan de hand van de bestuurlijke
en maatschappelijke context (draagvlak), het vastgestelde beleid, de benodigde
gebiedsonderzoeken en de beoogde functionele invulling van het centrum. De
bestuurlijke en maatschappelijke context heeft te maken met het politiekmaatschappelijk draagvlak voor het project Centrumontwikkeling Rhoon. Bij de
analyse van beleid, wet- en regelgeving en gebiedsonderzoeken geven we per
onderwerp aan of (aanvullend) onderzoek uitgevoerd moet worden. De realisatie van
de beoogde functionele invulling van het centrum wordt geanalyseerd op de
gebieden grond- en opstalexploitatie, stedenbouw en architectuur, grondzaken en
contracten, ro-juridische zaken en de voorbereiding van de uitvoering.
3.1

Bestuurlijke en maatschappelijke context (draagvlak)

Als we kijken naar de bestuurlijke en maatschappelijke context springt direct in het
oog het brede besef van de noodzaak tot herontwikkeling van het centrum. Het
huidige centrum wordt nog steeds als winkelgebied gebruikt, maar door veroudering,
leegstand en de slechte uitstraling nemen de bezoekersaantallen af. Door
complexiteit en de lange doorlooptijd van ontwikkelingen is het vasthouden van
draagvlak, of misschien beter ‘geloof’ in ontwikkeling een grote uitdaging. Daar
bovenop komen de sterk veranderderde economische omstandigheden. Deze heeft
een negatieve weerslag op de centrumplannen via de vastgoedmarkt, de financiële
armslag van investerende partijen en gemeente en meer algemeen de consumptie
en het vertrouwen van ondernemers.
Druk op besluitvorming
Het breed gedeelde maatschappelijke en bestuurlijke besef dat herontwikkeling
noodzakelijk is, heeft positieve en negatieve kanten. Positief is de grote bestuurlijke
bereidheid om besluiten te nemen om doorbraken te realiseren in de ontwikkeling
van het centrum van Rhoon. Dit is gelijktijdig ook een nadeel, omdat deze besluiten
wellicht ‘politiek/ symbolisch’ goed vallen, maar niet per definitie de kwaliteit van het
centrum en de haalbaarheid van de centrumontwikkeling als geheel ten goede
komen. ‘Symbolische besluiten’ kunnen ruimtelijke knelpunten veroorzaken of
vergroten in een gebied, waarin de samenhang tussen ruimtelijke maatregelen het
best te vergelijken is met een kaartenhuis. Ook kan het leiden tot relatief hoge
investeringen met een beperkt effect, waardoor er onvoldoende middelen overblijven
voor investeringen met een groter effect. Of mogelijk zelfs de ontwikkeling van één of
meer deelgebieden ruimtelijk en/of financieel blokkeert.
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Samenwerking
De ontwikkeling van een centrum is complex. Het is onmogelijk om bij de start van de ontwikkeling het
eind al te overzien. Daartoe maak je met elkaar afspraken over de spelregels en stel je kaders vast.
Binnen deze kaders en spelregels gaan partijen met elkaar een samenwerking aan volgens het
principe van cocreatie. Cocreatie wordt gedefinieerd als een zichzelf sturende (eventueel
gefaciliteerde) samenwerking tussen partijen die betrokken zijn bij een complexe uitdaging. Typerend
voor cocreatie is dat de betrokkenen via authentieke en respectvolle interacties een gedeelde
opvatting bereiken over de omschrijving van de gewenste toestand en samen oplossingen en
gedragen acties organiseren om die gewenste toestand te bereiken. Zo ontstaat een collectief
rendement dat groter is dan de som van de delen. Wanneer betrokken partijen blijven staan, of - na
een fase van cocreatie - weer terugkeren op het standpunt van de volledige bevrediging van de eigen
behoeften, dan is de ‘koek’ per definitie te klein en komt de samenwerking tot stilstand. Cocreatie, in
de betekenis van samen creëren van oplossingen waar het geheel beter van wordt, biedt uitwegen in
situaties van begrenzing, van beperkte middelen en zo ook in situaties waarin niet iedereen nog
langer zijn zin kan krijgen zonder rekening te houden met het geheel.

Aanscherping werkwijze centrumontwikkeling Rhoon
Als we terugkijken op de geschiedenis van het project centrumontwikkeling Rhoon,
valt op het niet alleen lang geduurd heeft voordat de kaders zijn vastgesteld, maar
ook dat er afwijkingen in deze kaders zijn geslopen. Dit komt omdat er lange tijd is
gewerkt vanuit ‘goede bedoelingen’ en intenties, zonder dat de spelregels tussen
partijen voor samenwerking en het eventueel afwijken van de kaders ergens zijn
vastgelegd. Waar dit wel is vastgelegd (Intentieovereenkomst 2005, Visie
Centrumplan Rhoon 2006) is hiervan inmiddels afgeweken en hebben partijen dus
onvoldoende toegezien op naleving van deze kaders en spelregels. Omdat de
gemeente de eindverantwoordelijkheid draagt voor de ruimtelijke ordening en de
inrichting van het openbaar gebied, zal de gemeente de steken moeten oppakken die
ontwikkelaars laten vallen. Ontwikkelaars hebben er vanuit deze wetenschap belang
bij om onduidelijkheid te laten bestaan over kaders en spelregels, omdat het achteraf
voor hen dan alleen maar mee kan vallen.
Dit constaterende, moeten we de rol van de gemeente richting de toekomst
aanscherpen. Vanuit dit besef, zullen we als gemeente kaders moeten herijken, de
spelregels expliciet moeten vastleggen en streng toezien op naleving daarvan.
Wanneer er toch redenen naar voren komen om van deze kaders en spelregels af te
wijken, wordt dit vastgelegd tussen alle betrokken partijen en moet hier
besluitvorming over plaatsvinden. De gemeente zal naast de stimulerende en
faciliterende rol de komende periode veel duidelijk haar regelgevende en toetsende
rol moeten innemen. Dit betekent afspraken vastleggen in contracten en de
ontwikkelende partijen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheden om plannen goed
uit te werken, inclusief parkeren, ontsluiting en een goede inrichting van de openbare
ruimte en inclusief het verkrijgen van draagvlak. De gemeente kiest voor een positie
tussen en boven de partijen in plaats van naast ontwikkelende partijen om plannen
voor elkaar te krijgen of achter de partijen aan om werkzaamheden over te nemen.
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Actoren
Het project Centrumontwikkeling Rhoon betreft een complexe binnenstedelijke
herstructurering. Bij de gefaseerde sloop en herontwikkeling van vastgoed en
openbare ruimte moet rekening gehouden worden met de huidige eigenaren,
huurders, bewoners en het winkelend publiek. Daarnaast is het complex omdat veel
partijen in verschillende rollen (eigenaar, ontwikkelaar, winkelier, bezoeker, bewoner)
bij de ontwikkeling zijn betrokken. Bovendien veranderen de rollen van deze partijen
naarmate de ontwikkelingen vorderen en omstandigheden veranderen. Hieronder
volgt een overzicht van actoren en factoren waarmee rekening gehouden moet
worden bij de ontwikkeling van de centrumplannen. Voor een toelichting op de rol en
positie van deze partijen en welke rollen zij kunnen vervullen bij de totstandkoming
van de centrumplannen verwijzen we naar het communicatieplan.
-

Winkeliers, subgroep Strawinskiplein
Winkeliersvereniging (ook i.v.m. festiviteiten)
Ambulante handel (viskraam en bloemenkraam)
Omwonenden en enkele bewoners
Eigenaren met een bijzondere positie: Palsgraaf, Greveling, Mahu, Bouman, Van
Laak, Visser.
Ontwikkelaars (al dan niet verenigd in stuurgroep bij gezamenlijke exploitatie).
Belangengroepen buiten directe omwonenden (bewoners Rijsdijk, bewoners
viaductweg, bewoners Dorpsdijk, winkeliers Poortugaal)
Bezoekers
Overige inwoners
Klankbordgroep
Raad
College
Stuurgroep(en)*

* In de periode 2006 tot en met 2009 is getracht een overeenkomst te sluiten die de
ontwikkelende partijen in het centrum samenbindt, waarbij ontwikkelende partijen en
gemeente in een stuurgroep richting geven aan de investeringen. Eind 2009 hebben
de ontwikkelende partijen aangegeven dat een overeenkomst met alle
stuurgroepleden op basis van de voorliggende plannen niet haalbaar is, waardoor nu
wordt ingezet op overeenkomsten per deelgebied gestoeld op de eenduidige
verdelingssystematiek. Ruimtelijke afstemming vindt plaats in stuurgroepverband.
3.2

Beleid, wet- en regelgeving

In deze paragraaf gaan we voor de verschillende beleidsterreinen na welke
onderzoeken beschikbaar zijn en welke aanvullende onderzoeken nodig zijn.
 Beleid hogere overheden
In het beleid van rijk, provincie en stadsregio worden - buiten de gebruikelijke wet- en
regelgeving - geen uitspraken gedaan, die van invloed zijn op de invulling
centrumontwikkeling Rhoon. De verplichte afdracht van de regionale omslagbijdrage
is echter wel direct van invloed op de haalbaarheid van de centrumontwikkeling,
terwijl er geen subsidiemogelijkheden voor het centrum (openbare ruimte, verkeer,
herstructurering) tegenover staan. De gemeente blijft zich daarom inzetten om
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vrijstelling voor afdracht van de regionale omslagbijdrage te krijgen voor deze
ontwikkeling.
 Verkeer
In het bestemmingsplan Rhoon is de verkeersfunctie van de wegen in het centrum
beschreven. De wegen worden conform de eisen van het ASVV (2004) ingericht.
Voor Rhoon bestaat geen actueel verkeerscirculatieplan(VCP). Op dit moment is het
categoriseringsplan uit 1997 van toepassing. In 2006 is wel een VCP voor het
centrum van Rhoon opgesteld maar dit is niet vastgesteld. Als het definitieve
Inrichtingsplan openbare ruimte in de toekomst wordt vastgesteld voor het centrum
van Rhoon zal op basis daarvan ook een VCP vastgesteld moeten worden. In dit
VCP wordt de ontsluitingsstructuur binnen het centrumgebied gezien in relatie tot de
verdeling en doorstroming van het verkeer op de doorgaande wegen en de
bereikbaarheid van het centrum en de omliggende wijken. Op basis van het voorlopig
ontwerp Inrichtingsplan openbare ruimte van december 2009 is reeds een concept
VCP (actualisatie van het VCP uit 2006) opgesteld dat naar verwachting met enkele
aanpassingen definitief kan worden gemaakt. Het VCP wordt inhoudelijk afgestemd
met het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) dat in november 2011 aan
de gemeenteraad zal worden voorgelegd.
 Parkeren
De wijze waarop parkeren wordt geregeld in het centrum van Rhoon is van grote
invloed op de plek die parkeren krijgt binnen het centrumgebied. Zo is parkeren in
parkeergarages voor winkelend publiek eigenlijk alleen mogelijk in combinatie met
betaald parkeren (of volledige financiering van de garages door de gemeente of het
instellen van een parkeerschijfzone). Deze oplossing (parkeergarage en betaald
parkeren) wordt vaker toegepast naarmate een gebied sterker verstedelijkt is. In
weinig of niet-stedelijke gebieden wordt het parkeren doorgaans niet gereguleerd. Dit
overigens buiten het instellen van een parkeerschijfzone, iets wat ook buiten stedelijk
gebied regelmatig wordt toegepast.
Bij de planvorming voor het centrum van Rhoon is eerst de vraag beantwoord wat
voor centrum het centrum van Rhoon moet zijn. Daarbij is gekozen voor een dorps
winkelcentrum, met een ‘boodschappen+ functie’, waarbij het comfort voor de
bezoekers voorop staat. De supermarkten aan de beide zijden van het centrum zijn
dus de grote trekkers van winkelend publiek en de structurerende elementen voor de
verdere inrichting van het centrum. Daaraan is de keuze gekoppeld dat bezoekers
gratis kunnen parkeren vlak bij de winkels. De parkeerconcentraties bevinden zich bij
de supermarkten (polen of brongebieden), maar daarnaast ook verspreid door het
centrum langs een duidelijk herkenbare parkeerzoekroute. Een duidelijke,
comfortabele parkeerzoekroute houdt ook in dat deze route voor
tweerichtingsverkeer wordt ingericht, zodat er draaikolkbewegingen en tegendraadse
manoeuvres worden voorkomen. Uit de keuze voor tweerichtingsverkeer volgt de
keuze voor haaks parkeren voor de wegen binnen het centrum (30 km zone) en een
rijbaan met een breedte van 6 meter waar zich haaks parkeren bevindt. Langs de
doorgaande wegen (50 km per uur) is alleen langsparkeren mogelijk. Een deel van
het centrum wordt ingericht als ‘dorpserf’. In het dorpsserfgedeelte is de auto slechts
te gast. Het dorpserfgedeelte betreft overigens geen officieel erf maar een erfachtig
ingericht gebied waar officieel een maximum snelheid geldt van 30km/h. Met de
juiste inrichting wordt de snelheid nog verder naar beneden gebracht. Het is
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denkbaar dat een deel van het dorpserfgedeelte op bepaalde momenten wordt
afgesloten (ten behoeve van een markt of festiviteit).
Om een aantrekkelijk centrum te zijn voor consumenten, is het belangrijk dat er
voldoende parkeerplaatsen in de openbare ruimte voor het winkelend publiek
beschikbaar zijn (kort parkeren) en deze niet door bewoners, personeel van winkels
of ander langparkeerders wordt ingenomen. Dit kan op twee manieren gerealiseerd
worden: door een grote overmaat aan parkeerplaatsen te realiseren, of invoering van
een parkeerschijfzone (blauwe zone). In het centrum is er zoals de plannen zich nu
ontwikkelen onvoldoende ruimte om een grote overmaat aan parkeerplaatsen te
realiseren, dus ligt invoering van een blauwe zone voor de hand. Om een blauwe
zone in te kunnen voeren, moeten er voldoende parkeerplaatsen voor
langparkeerders beschikbaar zijn op ‘eigen terrein’ (garages, parkeerdekken,
binnenterreinen en vergunninghouderplaatsen in de openbare ruimte).
Invoering van een blauwe zone is een verkeersbesluit, waartegen beroep en
bezwaar kan worden aangetekend. De invoering van een blauwe zone moet dan ook
goed gemotiveerd zijn. De betrokken portefeuillehouders, Raymond van Praag en
Mieke van Ginkel, hebben de projectgroep centrum Rhoon verzocht een onderzoek
te starten naar de mogelijkheden voor invoering van een blauwe zone. In dit
onderzoek moeten de volgende vragen beantwoord worden:
-

-

-

Hoe moet de blauwe zone begrensd worden?
Wanneer kan de blauwe zone ingevoerd worden? Met andere woorden: wanneer
zijn er voldoende parkeerplaatsen voor lang parkeren op eigen terrein en in het
openbaar gebied beschikbaar voor bewoners en winkeliers? Is dit al na realisatie
van het bouwplan Albert Heijn? Of na realisatie van het bouwplan
Strawinskiplein? Of pas na afronding van het hele centrum? Dit hangt ook af van
de afspraken die winkeliers, bewoners en eigenaren van parkeerplaatsen op privé
terrein bereid zijn met elkaar te maken.
Wat zijn de kosten voor invoering van de blauwe zone, afhankelijk van het
moment van invoeren (daarbij is het uitgangspunt zoveel mogelijk ‘werk met werk’
maken).
Hoe regelen we toezicht en handhaving (uitbreiding capaciteit BOA of uitbesteden
aan Stadstoezicht Rotterdam?)
Hoe om te gaan met ontheffingen voor bewoners binnen de blauwe zone

Als invoering van een blauwe zone haalbaar blijkt (voldoende draagvlak, juridisch/
financieel), zal dit zeker nog enige tijd duren. Tot die tijd doen we een beroep op de
winkeliers, bewoners en eigenaren van parkeerplaatsen op privé terrein om op
vrijwillige basis afspraken met elkaar te maken om lang parkeren op privé terrein te
organiseren, zodat de parkeerplaatsen in de openbare ruimte in het centrum zoveel
mogelijk beschikbaar zijn voor het winkelend publiek.
In de visie Centrumplan Rhoon uit 2006 wordt uitgegaan van het parkeren van
bezoekers van de winkels in de openbare ruimte. Het parkeren voor de woningen en
het personeel van de winkels is voorzien in parkeergarages. Op basis van deze
uitgangspunten zijn in de visie Centrumplan Rhoon 2006 de volgende vuistregels
voor berekening van het benodigde aantal parkeerplaatsen vastgesteld:
- Supermarkt
4,5 pp per 100 m2

Projectplan centrumontwikkeling Rhoon

Pagina 17 van 46

-

Overige commerciële voorzieningen
Grondgebonden woningen
Appartementen > 150m2
Appartementen < 150m2

2 pp per 100 m2
2 pp
2 pp (1 pp voor dubbelgebruik)
1,7 pp (0,7 pp voor dubbelgebruik)

Bij het ontwerpen van plannen worden de normen uit de visie 2006 gehanteerd als
vuistregel. In het bestemmingsplan, vastgesteld in 2009, is deze normering niet
overgenomen en gelden de CROW1 normen. Bij de toetsing van plannen aan het
bestemmingsplan wordt dan ook de CROW norm gehanteerd. Volgens de CROW
indeling geldt in het centrum van Rhoon de parkeernorm voor een centrum in een
weinig2 stedelijke omgeving.
Het gemak waarmee bezoekers een fiets- of autoparkeerplaats kunnen vinden is erg
belangrijk voor de aantrekkelijkheid van het centrum van Rhoon en daarmee het
bestaansrecht van het winkelcentrum van Rhoon tussen de winkelcentra in de
omgeving. Vanwege dit belang zetten we in op de maximale parkeernorm. Op basis
van het onderscheid tussen kort parkeren voor winkelend publiek in de openbare
ruimte en lang parkeren voor bewoners en personeel op privéterrein (garage,
parkeerdek of binnenterrein) moeten de plannen aan de parkeernormen voldoen,
zoals opgenomen in bijlage 5.
 Beeldkwaliteit
De beeldkwaliteit is vastgelegd in de Visie Centrumplan Rhoon 2006. Voor de
inrichting van de openbare ruimte is een keuze gemaakt voor de materialisering. De
openbare ruimte rond het pand Licht is conform deze materialisering ingericht.
 Archeologie en cultuurhistorie
Zie paragraaf 3.4
 Energie en duurzaam bouwen
Voor de Centrumontwikkeling Rhoon zetten we in op een ‘groen’ imago. Het
toepassen van energiebesparende en duurzame technieken door ontwikkelaars
wordt aangemoedigd. Bij de inrichting van de openbare ruimte past de gemeente
duurzame materialen toe. De ontwikkelingen op het gebied van de openbare
verlichting gaan snel. We houden deze ontwikkeling in de gaten om in te kunnen
spelen op goed toepasbare duurzame technieken. Bij de herinrichting van straten
wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd (gefaseerd).
 Wonen
Voor wonen zoeken we aansluiting bij de vastgestelde woonvisie van juni 2009. In de
verdeling van de woningen streven we naar een mix van prijsklassen en doelgroepen
met een accent op jongeren en senioren. Het overgrote deel van de te ontwikkelen
woningen zal zich bevinden in de vrije sector, aangezien zij een kostendrager zijn om
de centrumplannen haalbaar te maken. De woningbouwverenigingen die binnen de
grenzen van Albrandswaard opereren zijn in 2009 uitgenodigd om te participeren in
de plannen. Vanwege de hoge grondprijzen in het centrum, is dit echter financieel

1

Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte
Albrandswaard valt in de database, Statline, van Centraal bureau voor Statistiek (CBS) in
stedelijkheidsklasse 4, weinig stedelijk.
2
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(nog) niet haalbaar gebleken. De mogelijkheden voor de gemeente om ontwikkeling
van sociale woningbouw te faciliteren zijn zowel ruimtelijk als financieel zeer beperkt.
 Commerciële en niet-commerciële voorzieningen
In 2003 is in opdracht van de gemeente een distributieplanologisch onderzoek
uitgevoerd. In dit onderzoek werd duidelijk dat er in Rhoon mogelijkheden zijn voor
uitbreiding van commerciële voorzieningen. Op basis van dit onderzoek is de visie
Centrumplan Rhoon 2006 opgesteld. In 2010 is in opdracht van één van de
ontwikkelende partijen (Bouwfonds) een nieuw distributieplanologisch onderzoek
uitgevoerd. In dit onderzoek werden de mogelijkheden voor uitbreiding van de
commerciële voorzieningen bevestigd, mits deze uitbreiding gepaard gaat met een
kwaliteitssprong van het centrum (winkelaanbod, beeldkwaliteit panden,
verblijfskwaliteit en beeldkwaliteit openbare ruimte). In 2011 heeft ook SPF
(belegger/ontwikkelaar Strawinskiplein) een DPO laten uitvoeren. De conclusies
hiervan zijn in lijn met het DPO van 2010. Ook uit dit DPO blijkt dat de komst van
een discounter (zoals Aldi) op het Strawinskiplein een waardevolle aanvulling kan
zijn voor het centrum.
 Sociale veiligheid
In de visie centrumplan Rhoon is gekozen voor de ontwikkeling van woningen boven
de winkels vanuit het oogpunt van sociale veiligheid en levendigheid van het gebied
na sluitingstijd van de winkels.
3.3

RO-juridische zaken

Het project Centrumontwikkeling Rhoon valt binnen het plangebied kern Rhoon. Voor
dit gebied is vorig jaar een bestemmingsplan vastgesteld (raadsbesluit 26 januari
2009).
Het bestemmingsplan ‘Rhoon Dorp’ uit 2009 heeft betrekking op de bebouwde kom van Rhoon ten
zuiden van de Groene Kruisweg. Het bestemmingsplan heeft voornamelijk betrekking op de
bestaande woongebieden, de bedrijventerreinen Overhoeken I, II, III en de Binnenbaan, het
volkstuinencomplex en het centrum van Rhoon.

Het gedeelte van het bestemmingsplan dat betrekking heeft op het centrum van
Rhoon is gebaseerd op ontwikkelingsvisie voor het centrumgebied die in 2006 is
opgesteld door adviesbureau BRO (Visie Centrumplan Rhoon 2006).
Beschrijving plangebied centrum Rhoon
Het plangebied betreft overwegend een woongebied en het centrum van Rhoon met
centrumvoorzieningen. Het woongebied bestaat uit de oude dorpskern met enkele
waardevolle gebouwen (boerderijen, herenhuizen en dijkwoningen). De Dorpsdijk is
een belangrijk centraal gelegen dijk binnen de kern. Hier is sprake van een gemengd
karakter met naast woonfuncties eveneens detailhandel, horeca, dienstverlening en
bedrijvigheid. Nabij het centrum ligt het park van Rhoon.
Beschrijving uitgangspunten bestemmingsplan
Uit het bestemmingsplan spreekt de ambitie om een compleet aanbod aan winkels,
horeca en andere voorzieningen in het centrum te creëren, primair gericht op de
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inwoners van Albrandswaard. Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van
de visie uit 2006 en dat heeft geresulteerd in een ruimtelijk ontwerp voor het centrum.
Een belangrijk uitgangspunt is daarbij altijd geweest om het dorpse karakter van
Rhoon te behouden. Om een voor bezoekers overzichtelijk en ‘gemakkelijk leesbaar’
centrum te maken wordt een duidelijke relatie tussen de Julianastraat, Dorpsdijk en
Strawinskiplein gecreëerd in het plan. Een eenduidige openbare inrichting,
eenvoudige parkeersystematiek en logische locatie van de verschillende winkels
wordt als aantrekkelijk ervaren door bezoekers van het centrum. Een goed
functionerend centrum maakt winkelen eenvoudige en prettig en kan zo voldoende
publiek aantrekken. In totaal kan het woningaanbod uitbreiden met 160 woningen.
Het winkeloppervlak breidt eveneens ten behoeve van dagelijkse artikelen en
voorzieningen, horeca en overige functies. Het plan gaat uit van een eenvoudige
wegenstructuur. De functie van de Dorpsdijk als centrale as in het centrum wordt
versterkt door een pleinruimte met een verkeersluwe inrichting.
Uitwerkingsbevoegdheid
De visievorming voor het centrum is zoals hierboven omschreven in beweging, de
exacte ontwikkelingen per deelgebied liggen nog niet vast en dat vraagt om
flexibiliteit. Daarom is een bestemmingsplan opgesteld dat de globale kaders
aangeeft door gebieden met de bestemming ‘Centrum Uitwerking’ (C-U) aan te
wijzen, waarbinnen de ontwikkelingen zich kunnen afspelen. De door de
gemeenteraad vastgestelde visie uit 2006 is daarbij leidend geweest. In de
uitwerkingsregels van het bestemmingplan is opgenomen dat de grenzen van de
begrenzing van de C-U bestemming met maximaal 10 meter verschoven mag
worden.
Goedkeuring onthouden aan uitwerkingsbevoegdheid Palsgraaf
Aan de bestemming Centrum Uitwerking (C-U) voor de locatie waarop het autobedrijf
Palsgraaf is gevestigd is goedkeuring onthouden door de Raad van State. Dit
betekent dat voor de locatie Palsgraaf het oude bestemmingsplan ‘Dorp 1958’ blijft
gelden. Om een ontwikkeling op de locatie Palsgraaf mogelijk te maken, is een
bestemmingsplanprocedure nodig. De raad besluit over vaststelling van een nieuw
bestemmingsplan. Hoewel goedkeuring is onthouden aan de C-U bestemming voor
de locatie Palsgraaf, geven de uitwerkingsregels in het bestemmingplan ‘Rhoon
Dorp’ wel een goede indicatie van de gronden waarop de wijziging van het
bestemmingsplan wordt afgewogen. In het besluit over de wijziging van de
bestemming op de locatie Palsgraaf moet afgewogen worden of de planwijziging:
- bijdraagt aan de opwaardering van het gehele centrumgebied;
- past binnen de Visie Centrumplan Rhoon;
- past bij de bebouwing in de omgeving (welstand);
- op overige punten goed onderbouwd kunnen worden (Goede Ruimtelijke
Onderbouwing op gebied van water, verkeer, milieu, etc.)
3.4

Gebiedsonderzoeken

Voor de onderbouwing van het beoogde programma in een toekomstig
uitwerkingsplan (van het bestemmingsplan 2009) moeten gebiedsonderzoeken
uitgevoerd worden. In deze paragraaf beschrijven we in hoeverre onderzoeken
aanwezig zijn of nog uitgevoerd moeten worden. Voor een aantal programma-
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afhankelijke onderzoeken geldt, dat pas bij een definitief besluit over het programma
binnen een deelgebied de input beschikbaar is voor deze onderzoeken.
Flora- en faunaonderzoek
In het kader van de diverse ontwikkelingen binnen de kern Rhoon is in maart 2007,
een Flora en Fauna onderzoek uitgevoerd door het Natuur-Wetenschappelijk
Centrum (te Dordrecht). Uit het onderzoek zijn voor vogels, vleermuizen en vissen
conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het plangebied getrokken.
Vogels: grote bonte specht; huiszwaluw; gierzwaluw:
 In de broedtijd van vogels (haf maart – half juni) mag er geen groen gekapt of
gerooid worden, tenzij onderzoek kan aantonen dat geen vogels in de te
verwijderen objecten broeden.
 Het gehele jaar door moet met de aangetoonde soorten vogels met vaste
broedplaatsen rekening gehouden worden bij het verwijderen van oude
bomen en gebouwen.
Vleermuizen:
 Met verblijfplaatsen van (de gewone dwerg-) vleermuizen moet altijd rekening
gehouden worden bij het verwijderen van gebouwen.
Indien in het plangebied Centrum Rhoon sloop van oude gebouwen plaatsvindt en/of
(oude) bomen worden gekapt binnen de aangegeven broedperiode, zal overwogen
moeten worden of nader onderzoek is benodigd. Omdat geen water wordt gedempt
is voor de categorie vissen geen belemmeringen of nader onderzoek benodigd.
Archeologie
In het kader van het bestemmingsplan Rhoon Dorp uit 2009 en de Archeologiewet is
door Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR 2007) archeologisch
onderzoek uitgevoerd voor de gehele kern. Aan de hand van de resultaten van het
onderzoek is een overzichtskaart / advieskaart opgesteld ten aanzien van het
aantreffen van archeologische sporen en hoe hiermee om te gaan in ruimtelijke
plannen.
Het plangebied Centrum Rhoon wordt aangeduid als een gebied met een redelijk tot
grote kans op het aantreffen van archeologische sporen (gebied B). Hiervoor geldt
dat bij grondwerkzaamheden dieper dan 100 cm en een oppervlakte beslaand van
200m2 (en meer) dienen te worden getoetst op de noodzaak van archeologisch
onderzoek.
Uit een kenmerken- en waardenkaart van BOOR (1 april 2009) wordt bevestigd dat
het plangebied ligt in een gebied met een redelijk hoge verwachtingswaarde. Een
nader archeologisch onderzoek is noodzakelijk.
Bodemonderzoek
In het plangebied zijn op grond van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart geen
gebieden bekend waar sprake is van bodemverontreiniging. Voor zover er, op basis
van nader onderzoek, sprake blijkt te zijn van lokale verontreiniging, zal alvorens het
project wordt gerealiseerd, sanering plaats dienen te vinden.
Watertoets
Het plangebied ligt binnen het bemalingsgebied IJsselmonde-Midden. Voor het
bestemmingsplan Rhoon Dorp is overleg gevoerd met het Waterschap. Het
plangebied wordt door het waterschap aangeduid als stedelijk gebied. In het
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plangebied is geen water aanwezig. Als in het plangebied meer openbare ruimte
wordt verhardt zijn (extra) compenserende maatregelen noodzakelijk om voldoende
waterbergingcapaciteit te genereren. In het bestemmingsplan “Rhoon Dorp” uit 2009
is een daarom schoonwaterduiker naar het park opgenomen. Bij nieuwe
ontwikkelingen moet een verbeterd gescheiden rioolstelsel aangelegd worden,
waarbij het schone water vanuit het centrumgebied via de schoonwaterduiker naar
het park wordt geleid.

Waterkwaliteit en –huishouding
Bij de voorbereiding op de uitwerking van de ontwikkelgebieden heeft onderzoek
naar het aspect water plaatsgevonden (zie bestemmingsplan Rhoon Dorp).
Uitvoering van de uitwerkingsplannen leidt niet tot knelpunten mits voldoende
waterberging wordt gerealiseerd. Er zal gestreefd worden om zoveel mogelijk
huishoudens aan te sluiten op een gescheiden rioolstelsel. Hierdoor kan relatief
schoon hemelwater buiten het rioolstelsel worden gehouden, waardoor minder
rioolstorten van vuil water zullen plaatshebben. Dit overeenkomstig de wens van het
waterschap. Daarbij dient gelet te worden op de waterkwaliteit: het afgekoppelde
water dient van voldoende kwaliteit te zijn: tenminste op het niveau van ‘biologisch
gezond’. Het oppervlaktewater waarop het afgekoppelde water wordt geloosd, dient
bijvoorbeeld te kunnen worden gebruikt als zwemwater of om te kanovaren.
Riooloverstorten zijn dan niet acceptabel. Deze ambities staan ook verwoord in het
gemeentelijk Waterplan. In de bouwplannen zal hieraan uitwerking worden gegeven.
De riolering wordt door de gemeente beheerd.
Verkeersonderzoek
Voor het beleid met betrekking tot mobiliteit wordt verwezen naar het moederplan
“Rhoon Dorp 2009” dat zoals gezegd meer dan alleen het centrum omvat. In de
huidige situatie wordt het plangebied onder meer ontsloten via de Viaductweg,
Dorpsdijk, Werkersdijk en Rijsdijk.
Uitgangspunt is het handhaven van de bestaande verkeersstructuur. Deze is zoveel
mogelijk gedetailleerd bestemd. Van belang hierbij is het garanderen van een
betrouwbare en verkeersveilige bereikbaarheid, zoals aangeduid in het
verkeerscirculatieplan. De verkeersstructuur in het centrum van Rhoon zal worden
gewijzigd in het kader van de nieuwe inrichting van het centrum. In het
bestemmingsplan ”Rhoon Dorp” uit 2009 is de nieuwe ontsluitingstructuur al
bestemd. Ten aanzien van het parkeren is het beleid gericht op het voorkomen van
toename van de parkeerdruk in Rhoon. Uitgangspunt bij de nieuwe ontwikkelingen
zijn de parkeercijfers van het CROW uit 2003 (o.a. twee parkeerplaatsen per
woning).
Akoestisch onderzoek
In het kader van het bestemmingsplan “Rhoon Dorp” uit 2009 is onderzoek
uitgevoerd naar de geluidsbelastingen (Milieuonderzoek Rhoon Dorp, juni 2008).
Voor wat betreft het wegverkeerslawaai blijkt uit het onderzoek dat de diverse
ontwikkelingen zoals voorzien in dit plan leiden tot het overschrijden van de
voorkeursgrenswaarde va 48dB(a). De maximale ontheffingswaarde wordt nergens
overschreden. Door in het centrumgebied een combinatie van maatregelen te treffen
(30km/u gebieden en toepassing stiller wegdektype), wordt het geluidsniveau
aanzienlijk teruggebracht. Voor een aantal woningen zijn hogere waarden
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aangevraagd en vastgesteld. Gelet op de getroffen maatregelen zijn er binnen de
aangeven kaders geen belemmeringen voor de ontwikkelingen in het centrumgebied.
Onderzoek externe veiligheid
In het kader van het bestemmingsplan “Rhoon Dorp” uit 2009 is onderzoek
uitgevoerd naar externe veiligheid. Het onderzoek van de DCMR is uitgevoerd in
2007. Hieruit blijkt dat er diverse risicobronnen rond het plangebied zijn gelegen
(gevaarlijk transport). Aan de Veiligheidsregio Rotterdam (VRR) is advies gevraagd
over de verantwoording van het groepsrisico en de mogelijkheden voor hulpverlening
en zelfredzaamheid.
Voor wat betreft de ontwikkelingen in het centrumgebied is gebleken dat de realisatie
van het centrumplan leidt tot een toename van het groepsrisico ter plaatse. Een
toename van het groepsrisico moet bestuurlijk worden verantwoord. Door het
vaststellen van het bestemmingsplan “Rhoon Dorp” (januari 2006) en de toelichting
erop is dit gebeurd. De toename van het groepsrisico houdt verband met de
transportroute voor gevaarlijke stoffen (Groene Kruisweg tussen Groene Kruisplein
en de afslag Zwaarddijk (Rijnpoort)). Het noordelijk deel van het centrumplan valt
binnen de invloedssfeer van 230 meter. Door middel van de CHAMP-methodiek
(Communicatieplicht, Horizonplicht, Anticipatieplicht, Preparatieplicht) kan worden
aangegeven dat een verhoging van het groepsrisico acceptabel is, daarbij is gebruik
gemaakt van de adviezen van de Veiligheidsregio Rotterdam.
Niet-Gesprongen Explosieven onderzoek
Naar niet-gesprongen explosieven is in het plangebied geen onderzoek uitgevoerd.
Voor het aantreffen hiervan is de verwachtingswaarde bijna nihil. Er moet gekozen
worden of een NGE-onderzoek alsnog gewenst is.
Luchtkwaliteitonderzoek
De kern van de Wet Luchtkwaliteit (titel 5.2 luchtkwaliteitseisen van de wet
milieubeheer) is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het
NSL is een bundeling maatregelen op regionaal, nationaal en internationaal niveau
die de luchtkwaliteit verbeteren en waarin alle ruimtelijke ontwikkelingen/projecten
zijn opgenomen die de luchtkwaliteit verslechteren. Het doel van de NSL is om overal
in Nederland te voldoen aan de Europese normen voor de luchtverontreinigende
stoffen. In het kader van de voorbereiding op het bestemmingsplan Rhoon Dorp uit
2009 is een onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit (Milieuonderzoek Rhoon
Dorp, juni 2008). Op basis van dat onderzoek is geconcludeerd dat aan de gestelde
grenswaarden zoals vermeld in de wet milieubeheer kan worden voldaan.
Omdat binnen het plangebied Rhoon-Dorp geen overschrijding van de grenswaarden
plaatsvindt, leidt het aspect luchtkwaliteit niet tot belemmeringen
Planschadeonderzoek
Wanneer een toekomstig uitwerkingsplan van het gehele centrum (of een
deellocatie) ruimere bebouwingsmogelijkheden biedt dan de voorgaande regels van
het bestemmingsplan, is het daadwerkelijk optreden van planschade een reëel risico.
Een planschaderisicoanalyse op basis van het ontwerp uitwerkingsplan moet
opgesteld worden voor een betere schatting van de planschadekosten. Hiervoor
moet een budget worden gereserveerd in de grondexploitatie.
Straalpaden- en mastenonderzoek
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Belemmeringen door straalpaden en hoogspanningslijnen en -masten, zijn in het
betrokken gebied Centrum Rhoon niet aanwezig.
Monumenten en cultuurhistorie
In het bestemmingsplan Rhoon Dorp zijn diverse rijksmonumenten en gemeentelijke
monumenten aanwezig. Het dorp Rhoon kent 2 rijksmonumenten en 62
gemeentelijke monumenten. In de ontwikkelgebieden (CU-uit te werken
centrumgebieden) zijn sec 2 gemeentelijke monumenten aanwezig, te weten
Dorpsdijk 112 (Bouman) en Dorpsdijk 116/118 (het boerderijtje) te Rhoon. De
gemeente Albrandswaard heeft een regeling voor monumenten die voornamelijk een
bescherming biedt tegen sloop.
Kabels en leidingen
In de uitwerkingsgebieden ter plaatse van de ontwikkellocaties zijn – met
uitzondering van de locatie ‘Palsgraaf/ Cense’ geen kabels en leidingen aanwezig die
een beschermingszone hebben die opgenomen moeten worden. Op de locatie
‘Palsgraaf/ Cense’ liggen een aantal kabels en leidingen, waaronder een gasleiding
waar met de bebouwing voldoende afstand tot gehouden moet worden. Als dit niet
mogelijk is moet de gasleiding omgelegd worden naar bijvoorbeeld de Werkersdijk.
Nader onderzoek in de civieltechnische voorbereiding door middel van een klicmelding is noodzakelijk. Omdat de overige tracés van de huidige wegen in en direct
naast het plangebied centrum Rhoon (vooralsnog) gehandhaafd blijven, leveren
aanwezige kabels en leidingen voor de overige ontwikkelingen geen belemmeringen
op.
Marktonderzoek
De ambitie is om een compleet aanbod aan winkels, horeca en ander voorzieningen
in het centrum van Rhoon te realiseren, primair gericht op de inwoners van Rhoon.
Daartoe is het nodig om een kwaliteitsslag te maken in de ruimtelijke structuur van
het centrum, de uitstraling van de bebouwing en de branchering. Het
ontwikkelingsproces is dan ook sterk gericht op kwaliteitsverbetering van het
centrum. Een nieuw Distributieplanologische onderzoek is nodig om duidelijkheid te
verkrijgen hoeveel groeiruimte er voor het centrum Rhoon beschikbaar is. Daarbij
moet opgemerkt worden, dat er een directe relatie is tussen de potentiële
uitbreidingsruimte en de mate waarin er daadwerkelijk een kwaliteitsslag gemaakt
wordt.
De Raad van de gemeente Albrandswaard heeft in de “Visie Centrumplan Rhoon”
(BRO, 2006) en het bestemmingsplan “Rhoon Dorp” uit 2009 de kaders vastgelegd,
waarbinnen deelplannen in het nieuwe centrum van Rhoon uitgewerkt kunnen
worden. Hierin zijn ook de uitgangspunten voor verbetering van de ruimtelijke
structuur en de verdeling van de branchering opgenomen. Centrale opgave in de
Visie Centrumplan Rhoon is om een duidelijk centrum te creëren, door een duidelijke
relatie te leggen tussen de Julianastraat, Dorpsdijk en Strawinskyplein (pagina 48 en
49 van de visie). Dit wordt bereikt door de Julianastraat, Louwerensplein, Dorpsdijk
en Strawinskiplein aan te wijzen en in te richten als winkellint tussen de twee
belangrijkste trekkers, de Albert Heijn aan de Julianastraat/ Louwerensplein en de
MCD aan de Viaductweg/ Strawinskiplein. De bebouwing aan de zuidzijde van het
centrum Rijsdijk, Werkersdijk en Dorpsdijk is aangewezen als gemengde randzone
(dienstverlening).
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3.5

Planeconomie

Voor de financiële haalbaarheid van het plan Centrumontwikkeling Rhoon is een
verdeling gemaakt in drie ontwikkelingsgebieden:
- Gebied A Licht (HEJA)
- Gebied B AH (Mahu)
- Rest gebied
Deze verdeling is ontstaan aan de hand van de status van de ontwikkelingsgebieden
en vanuit de huidige contracten met de marktpartijen van de ontwikkelingsgebieden.
Zowel voor gebied A als B ligt een duidelijke overeenkomst, is de
vastgoedontwikkeling bekend en is de openbare inrichting direct rondom deze
ontwikkelingsvlekken bekend. Voor de ontwikkelingsvlekken in het Rest gebied zijn
deze nog onvoldoende uitgewerkt. Zodra een ontwikkelingsvlek in het Rest gebied
voldoende is uitgewerkt en er een overeenkomst met de marktpartij van deze
ontwikkelingsvlek is gesloten, wordt deze ontwikkelingsvlek apart benaderd en
financieel bijgehouden.
Toelichting gebied A
Gebied A Licht is definitief opgeleverd. In 2011 zullen de kosten voor de inrichting
van het openbaar gebied zijn afgehandeld.
Toelichting gebied B
Voor Gebied B (AH) is een grondexploitatie opgesteld. Gebied B betreft de inrichting
van het Louwerensplein en alle noodzakelijke verwervingen hierbij. Daarnaast betreft
het de uitbreiding van de AH, de ontsluiting van het parkeerdek op de Dorpsdijk en
de inrichting voor de bevoorrading van de winkel Voor verdere details wordt u
verwezen naar de rapportage van de grondexploitatie.
Toelichting Rest gebied
Het Rest gebied bestaat uit de ontwikkelingsvlekken SPF (Strawinskiplein),
Rabobank, Palsgraaf/Cense en Bouman. Voor de uitwerking van dit gebied is op
basis van een capaciteitsraming een apart budget gevraagd, waarbij per ontwikkeling
zodra daar een overeenkomst mee is afgesloten, een aparte grondexploitatie kan
worden opgesteld. In afwijking van ontwikkelingsvlek A en B is voor het Rest gebied
een rekenmethodiek bepaald voor een bijdrage aan de openbare ruimte. Het
uitgangspunt hierbij is dat de gemeente geen verlies neemt.
3.6

Stedenbouw

De stedenbouwkundige uitgangspunten zijn vastgelegd in de kaderstelling 2005, de
stedenbouwkundige Visie 2006 en het bestemmingsplan 2009.Uitgangspunt is het
behoud van het dorpse karakter. Om een duidelijk centrum te maken wordt een
duidelijke relatie tussen de Julianastraat, Dorpsdijk en Strawinskiplein gecreëerd in
het plan. De Dorpsdijk wordt de centrale as in het centrum met ruimte voor een plein
en met een verkeersluwe inrichting. De Dorpsdijk als centrale as is tevens zichtlijn,
met haaks daarop zijstraten met korte zichtlijnen. Het is vanuit stedenbouwkundig
oogpunt gezien belangrijk dat deze zijstraten niet te breed worden en niet in elkaars
verlengde liggen, omdat daarmee een assenkruis ontstaat, waarmee het dorpse
karakter en de dorpse schaal verloren gaan. Behoud van het pand Dorpsdijk 106
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voorkomt dat er in visueel opzicht een grote doorbraak gerealiseerd wordt tussen de
Julianastraat en het Strawinskyplein. Behoud van dit pand zorgt bovendien, samen
met behoud van panden als ‘bakker ‘ en het ‘boerderijtje’ voor de nodige variatie in
schaal en leeftijd van de bebouwing. Ook dit zijn belangrijke stedenbouwkundige en
architectonische elementen voor het behoud van het dorpse karakter. Het plan gaat
uit van een eenvoudige wegenstructuur. Het winkeloppervlakte zal uitbreiden ten
behoeve van dagelijkse artikelen en voorzieningen, horeca en overige functies.
Algemene Kaders stedenbouw
1. De centrumontwikkeling is blijvende gericht op behoud en versterking van het
dorpse karakter, door te kiezen voor kleinschalige bebouwing in maat, schaal en
hoogte, en in een dorpse architectuurstijl.
2. De bestaande stedenbouwkundige en verkeerskundige structuren worden
behouden en waar mogelijk versterkt, waarbij bereikbaarheid van het centrum
voor alle verkeersdeelnemers is gegarandeerd.
3. De Dorpsdijk krijgt haar ‘centrale’ rol als winkelstraat weer terug. Hiertoe moet de
Dorpsdijk verkeersluwer worden en bij bijzondere gelegenheden gebruikt kunnen
worden als centraal dorpshart. Het Strawinskiplein en Louwerensplein krijgen een
belangrijke functie in het dagelijkse ontmoeten en zullen daartoe primair als
verblijfsgebied ingericht moeten worden.
4. Voor het centrum wordt een bijgestelde totaalvisie vastgesteld. De ontwikkelingen
worden gefaseerd uitgevoerd. Daarbij is een geleidelijke uitvoering van relatief
kleinschalige projecten en projectgebieden denkbaar, maar wel dusdanig
gecoördineerd en geregisseerd dat de ontwikkeling in 2014/2015 afgerond
kunnen zijn.
5. Het centrumgebied wordt ruimtelijk globaal begrensd door Viaductweg, Rijsdijk
Julianastraat en bestaande woonbebouwing aan de noordzijde, waarbij in
afwijking van de voorgaande periode ook locatie Cense aan het projectgebied
wordt toegevoegd.
Ruimtelijke en functionele structuur
Als ruimtelijke en functionele kaders voor Centrumontwikkeling Rhoon gelden de
volgende aspecten:
6. Behoud en versterking van het dorpse karakter betekent onder meer dat
gestreefd wordt een pands-gewijze opbouw, met wonen boven winkels en
historiserende architectuur met de uitstraling van een ‘modern’ dorp, waarbij
karakteristieke of monumentale panden gehandhaafd blijven.
7. Ontwikkeling van een kleinschalig, modern dorp, betekent ook dat de hoogte van
de bebouwing in principe beperkt blijft tot drie lagen (plint, woonlaag, kap),
waarbij aan de zijde van de Viaductweg 1 of 2 lagen meer denkbaar zijn.
8. Woningen vormen een belangrijk onderdeel van het dorpscentrum, niet alleen om
de plannen haalbaar te kunnen maken, maar vooral ook om het leefklimaat in het
centrum te bevorderen, met name op gebied van sociale veiligheid. In
programmatische zin is er blijvend behoefte aan woningen voor specifieke
doelgroepen zoals starters en/of senioren.
9. Er is inmiddels sprake van een twee-polige winkelstructuur, maar de verbinding
tussen beide polen is nog niet tot stand gebracht. Daarbij wordt primair ingezet op
verbinding van de beide gebieden door verblijfsgebieden met
bewinkelingsmogelijkheden in plaats van nieuwe autoverbindingen met
parkeergelegenheid daarlangs.
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10. De openbare ruimte wordt ingericht op een wijze die passend is bij de
karakteristieken van een dorp. Daarbij wordt gekozen voor duurzame robuuste
materialen, die een ingetogen en dorpse sfeer uitstralen. In de boogde
verblijfsgebieden is ruimte voor zitjes, terwijl de autoluwe gebieden zodanig
worden ingericht dat ook voetgangers hier veilig en comfortabel kunnen
verblijven.
Verkeersstructuur
Als verkeerskundige kaders voor Centrumontwikkeling Rhoon gelden de volgende
aspecten:
11. Het functioneren van een dorpscentrum als Rhoon staat of valt bij de
bereikbaarheid ervan voor verschillende verkeersdeelnemers. Deze
bereikbaarheid moet worden gewaarborgd, zowel voor bewoners van Rhoon,
Poortugaal en Portland als voor bezoekers van buitenaf.
12. Parkeren voor winkelend publiek is normatief afgestemd op de geldende
gebruikseisen, met als uitgangspunt gratis parkeren voor bezoekers. De grootste
parkeerconcentratie bevinden zich aan de Julianastraat en aan de Viaductweg,
maar ook elders zijn voldoende parkeerplaatsen dicht bij de winkels beschikbaar.
13. Voor bewoners en andere gebruikers van het centrum (zoals winkeliers en
kantoorgebruikers) geldt dat voorzien moet worden in de eigen parkeerbehoefte
volgens geldende gebruikseisen. Daarbij is dubbelgebruik toelaatbaar, indien dit
niet tot beperking van de parkeerfaciliteiten voor het winkelend publiek leidt.
14. De Julianastraat, Dorpsdijk en Viaductweg zijn de dragende structuren van het
dorpscentrum. De relatie tussen deze structuren moet sterk worden verbeterd.
Geopteerd wordt voor opwaardering van de huidige Werkersdijk en doortrekking
van de Tjaikovskystraat. Het Strawinskiplein wordt autoluwgemaakt. Alternatieven
om een verbinding met een verkeers- en parkeerfunctie ter hoogte van het
Louwerensplein of ten noorden van het Strawinkskiplein te realiseren worden
onderzocht.
15. De bevoorrading van winkels dient waar mogelijk te geschieden op eigen terrein.
Met name de bevoorrading met grotere vrachtwagens mag geen gevaar op
leveren voor bezoekers en andere verkeersdeelnemers en rekening houden met
winkel- en schooltijden.
Voorzieningenstructuur
Als distributie-planologische kaders voor Centrumontwikkeling Rhoon gelden de
volgende aspecten:
16. Het Distributie-planologisch onderzoek uit 2005 wordt geactualiseerd.
17. Met de realisatie van twee volwaardige supermarkten is een tweepolige
bewinkelingsstructuur gerealiseerd. Op basis van vigerend distributieplanologisch onderzoek is er geen verdere ruimte voor uitbreiding van de
supermarkten en/of ontwikkeling van een nieuwe supermarkt, tenzij kan worden
aangetoond dat er geen sprake zal zijn van duurzame ontwrichting van de
beoogde voorzieningenstructuur.
18. Het uitgangspunt is het ontwikkelen van een kwalitatief en kwantitatief zo
compleet mogelijk voorzieningenniveau. De vestiging van luxe speciaalzaken,
passend bij het karakter van Rhoon, wordt bevorderd.
19. Daarnaast is er ruimte voor de uitbreiding van maatschappelijk en overige
commerciële dienstverlening, mits aanvullend op het bestaande aanbod.
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3.7

Grondzaken en contracten

A. Licht (HEJA)
Voor deelplan A, locatie ‘Licht’ van HEJA, is op 14 december 2009 het Voorlopig
Inrichtingsplan voor de openbare ruimte vastgesteld. Dit is vervolgens in goed
overleg met HEJA en de MCD uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp. In de
overeenkomst met HEJA is vastgelegd, dat HEJA verantwoordelijk is voor uitwerking
en realisatie van het bouwplan, de benodigde parkeerplaatsen en ontsluiting en
herstel van de openbare ruimte. In het overleg ter voorbereiding van de inrichting van
de openbare ruimte heeft HEJA de gemeente verzocht om de contractuele
verplichtingen ten aanzien van de openbare ruimte af te kopen, omdat HEJA geen
mogelijkheid zag om deze werkzaamheden op tijd af te ronden. De gemeente heeft
daartoe een voorstel gedaan aan HEJA. Na acceptatie van dit voorstel is het werk
door de gemeente aanbesteed, zodat de openbare ruimte gereed was bij opening
van de MCD supermarkt op 15 juni 2010.
B. Albert Heijn (Mahu)
In de overeenkomst met de heer Mahu is vastgelegd, dat de heer Mahu
verantwoordelijk is voor uitwerking en realisatie van het bouwplan, de benodigde
parkeerplaatsen en ontsluiting en herstel van de openbare ruimte. Een uitzondering
op deze afspraak is de inrichting van het Louwerensplein. In de overeenkomst met
de heer Mahu is vastgelegd dat de heer Mahu een vast bedrag bijdraagt aan de
inrichting van het Louwerensplein en dat de gemeente zorg draagt voor deze
realisering, ervan uitgaande dat het pand Dorpsdijk 106 door de gemeente
verworven kan worden. De gesprekken tussen de eigenaar van Dorpsdijk 106 en de
gemeente (de firma Overwater onderhandelt namens de gemeente) zijn inmiddels
opgestart. De gemeente heeft de helft van de DA winkel, Julianastraat 51 in bezit
gekregen door de ruiling met de heer Mahu. Ten behoeve van de tijdige inrichting
van het openbaar terrein is in de overeenkomst opgenomen, dat de winkel aan het
einde van augustus 2012 leeg opgeleverd moet zijn.
Voor de inrichting van het Louwerensplein heeft de gemeente een aantal
schetsplannen ontwikkeld. Deze schetsplannen voorzien in de realisatie van 13
parkeerplaatsen en een verkeersontsluiting in twee richtingen. De gemeente heeft
een verplichting richting de heer Mahu om in de directe omgeving van de supermarkt
nog 5 parkeerplaatsen te realiseren. Om deze schetsontwerpen te realiseren moet
het pand Dorpsdijk 106 gesloopt worden. Met de sloop ontstaat ruimte om op een
deel van de huidige locatie van het pand een herontwikkeling te laten plaatsvinden.
Overige deelgebieden
Voor de overige deelgebieden zijn nog geen overeenkomsten gesloten met
marktpartijen. Toekomstige overeenkomsten met marktpartijen worden gesloten op
basis van een standaard berekeningsmethodiek, zoals in de paragraaf planeconomie
is aangegeven.
In de gebieden D en G heeft de gemeente respectievelijk de panden Dorpsdijk 151
en Julianastraat 35 in eigendom. Voor de Dorpsdijk 151 is een
gebruiksovereenkomst gesloten, waarbij de gemeente de mogelijkheid heeft om op
elk moment de beschikking te hebben over het pand. Voor de Julianastraat 35 geldt
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een huurovereenkomst met de gebruiker, maar gaat de huidige huurder deze woning
binnenkort verlaten. We onderzoeken op dit moment in welke vorm een nieuwe huur
of gebruikersovereenkomst kan worden aangegaan.
3.8

Voorbereiding uitvoering (w.o. civiele techniek)

In deze paragraaf worden de producten in de voorbereiding op de uitvoering (w.o.
civiele techniek) benoemd die benodigd zijn voor het bereiken van het
projectresultaat.










3.9

Waterhuishoudkundig- en rioleringsplan (zie ook subsidie afkoppeling)
Landmeetkunde
Vergunningen en ontheffingen rijk (ministeries), provincie, waterschap en
gemeente
Bestekken bouwrijp en woonrijp maken
Aanbesteding en gunning van werken
Uitvoering werken: sloop, sanering, bouwrijp en woonrijp maken, tijdelijke
voorzieningen, faseringsmaatregelen
Beheer en onderhoud tijdelijke inrichting
Directievoering en toezicht
Overdracht aan beheer

GeoInformatieSysteem (GIS)

Om efficiënt met kaartmateriaal te kunnen werken wordt alle vastgestelde
vastgoedinformatie tekstmatig en grafisch vastgelegd in een Geo Informatie Systeem
(GIS), opdat mutaties van gegevens beter en sneller ten opzichte van de
vastgestelde gegevens kunnen worden beoordeeld. Uitgangspunt is dat de exacte
locatie van belemmeringen in beeld worden gebracht (belemmeringenkaart), zodat
hiermee tijdens het planproces kan worden gewerkt. Tevens bewaakt de Geoinformatieverwerker de plangrenzen tijdens het proces van het ontwerp stedenbouw
en het bestemmingsplan. Ten behoeve van de grondexploitatie zal door geoinformatie de betreffende functiekaarten worden opgesteld. Deze functiekaarten
bevatten de stedenbouwkundige uitwerkingen en vormen de basis voor de
grondgebruikanalyse en de bestemmingsplankaart.
Kaarten die in het geoinformatiesysteem zijn gemaakt en bijgehouden zijn:
 Plangrenzenkaart
 Bestaande situatie
 Eigendommenkaart
 Sloopkaart
 Verwervingenkaart
 Belemmeringenkaart
 Kabels- en leidingenkaart
 Functiekaarten
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4

Projectresultaat

De ambitie is om een compleet aanbod aan winkels, horeca en ander voorzieningen
in het centrum van Rhoon te realiseren, primair gericht op de inwoners van Rhoon.
Daartoe is het nodig om een kwaliteitsslag te maken in de ruimtelijke structuur van
het centrum, de uitstraling van de bebouwing en de branchering. Het
ontwikkelingsproces is dan ook sterk gericht op kwaliteitsverbetering van het
centrum. Centrale opgave in de Visie Centrumplan Rhoon is om een duidelijk
centrum te creëren, door een duidelijke relatie te leggen tussen de Julianastraat,
Dorpsdijk en Strawinskiplein. Dit wordt bereikt door de Julianastraat, Louwerensplein,
Dorpsdijk en Strawinskiplein aan te wijzen en in te richten als winkellint tussen de
twee belangrijkste trekkers, de Albert Heijn aan de Julianastraat/ Louwerensplein en
de MCD aan de Viaductweg/ Strawinskiplein. De bebouwing aan de zuidzijde van het
centrum (Rijsdijk, Werkersdijk) is aangewezen als gemengde randzone met een
combinatie van niet-dagelijkse voorzieningen, horeca en dienstverlening.
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5

Beheermiddelen en opgave

Voor het behalen van het opdrachtresultaat – en het projectresultaat – is de inzet van
beheermiddelen van belang. Deze beheermiddelen zijn: tijd, organisatie, geld,
kwaliteit, communicatie en informatie. Afhankelijk van het planvormingsproces
ontstaan er pieken en dalen in de benodigde capaciteit en treden er verschuivingen
op in de doorlooptijd van de producten. Deze pieken en dalen dienen zoveel mogelijk
te worden vermeden en als ze optreden moeten ze kunnen worden opgevangen.
Het communicatie-, en informatieplan en de voortgangsrapportage dienen voor het
in- en externe draagvlak aan het begin en tijdens planvormingsproces ten einde de
pieken zoveel mogelijk te vermijden. Een goede planning, capaciteitsraming,
organisatie en plankostenbudget kunnen de pieken opvangen mochten ze optreden.
5.1
Organisatie
Voordat we de projectorganisatie voor Centrumontwikkeling Rhoon beschrijven,
geven we eerst een korte beschrijving van de verschillende rollen in de projectmatige
aanpak van een ruimtelijke ontwikkelingsproject.
Bestuurlijk opdrachtgever
De bestuurlijk opdrachtgever zorgt namens het college voor afstemming binnen het
college. De bestuurlijk opdrachtgever is de verantwoordelijke portefeuillehouder.
(Gedelegeerd) ambtelijk opdrachtgever
De ambtelijk opdrachtgever zorgt namens de bestuurlijk opdrachtgever dat de
projectleider zijn taak kan uitoefenen. De ambtelijk opdrachtgever zorgt voor de
heldere opdrachtverlening en beschikbaarheid van de beheermiddelen voor de
projectleider. Als ambtelijk opdrachtgever treedt de programmamanager.
Projectleider
De projectleider faciliteert het planvormingsproces c.q. de projectmedewerkers met
voldoende beheermiddelen. De projectleider heeft kennis en inzicht in politiekmaatschappelijke besluitvormingsprocessen, de relevante inhoudelijke vakgebieden
en hun onderlinge samenhang. De projectleider kan deze kennis vertalen in de voor
het project benodigde kwalitatieve- en kwantitatieve capaciteitsinzet,
projectorganisatie en doorlooptijd. Is verantwoordelijk voor de externe
opdrachtverlening en voorbereiding van de contractonderhandelingen. De
projectleider steunt voor het projectresultaat op vakspecialisten.
De projectleider stuurt de projectgroep aan de hand van de planning en vastgestelde
budgetten en zorgt ervoor dat voor de uitvoering van de producten voldoende
advisering aanwezig is. Administratieve ondersteuning en onder andere een goede
invulling van de functies planning en planeconomie betekenen dat een projectleider
als procesmanager kan opereren en voldoende tijd besteed aan het proces.
Projectgroep en projectgroepleden
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De projectgroep is verantwoordelijk voor integrale ambtelijke voorbereiding van
bestuurlijke besluiten. Een projectgroeplid heeft mandaat van de eigen afdeling om
vakkennis in het project in te brengen en is daarmee in projecten primair projectlid in
plaats van vakmedewerker. Een projectgroeplid draagt vanuit vakinhoudelijke
deskundigheid bij aan het projectresultaat, vertaalt gemeentelijk beleid naar het
project en werkt volgens een duidelijke opdrachtomschrijving, zowel intern en naar
externe bureaus. Het formuleren voor een juiste en volledige offertevraag is daarbij
de eerste en een belangrijke stap. De afstemming van de vakinhoudelijke advisering
met andere beleidsterreinen gebeurt in de projectgroep. Betrokkenheid bij het
projectresultaat is daarbij essentieel. De projectgroepleden accepteren dan ook
beslissingen binnen het kader van het projectplan. Het ruimtelijke
ontwikkelingsproject kan immers nooit ieder deelbelang volledig dienen.
Projectassistent
De projectassistent draagt zorg voor:
 Maken en beheren van afspraken van de projectleider en de projectgroepleden
onderling en met externen.
 Contactgegevens van in- en externe leveranciers.
 Notuleren van de vergaderingen van de projectorganisatie en actielijsten.
 Bewaken van actielijsten.
 Verzorgen van post-in en post-uit.
 Verzorgen van de analoge- en digitale archivering.
 De door de projectleider geautoriseerde bestuurlijke voorstellen en aanlevering
volgens de gemeentelijke procedurevoorschriften.
 Ondersteuning van de projectleider en projectgroepleden.
 Pro-actieve bewaking van de planning en krediet- en budgetbewaking.
Wanneer voldoende kennis en/of ervaring van ro-processen bij de administratieve
ondersteuning aanwezig is, kan het takenpakket uitgebreid worden met het pro-actief
bewaken van de planning en krediet- en budgetbewaking. Op dat moment is sprake
van een projectsecretaris, zeg maar een ‘administratief ondersteuner -plus’.
Projectorganisatie Centrumontwikkeling Rhoon
Bestuurlijke afstemming vindt plaats in het reguliere wethoudersoverleg in plaats van
een stuurgroep. In het wethoudersoverleg hebben minimaal zitting:
- de portefeuillehouder;
- de gedelegeerde ambtelijk opdrachtgever;
- de projectleider.
Het wethoudersoverleg vindt elke week plaats en heeft tot taak:
- het bespreken van de voortgang,
- het bespreken van keuzepunten en
- het bepalen van richtingen.
In de projectgroep hebben zitting:
- projectleider
- projectassistent
- planeconoom
- communicatie-adviseur
- ro-juridisch medewerker
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-

projectleider civiel/ civieltechnisch coördinator
gebiedscoördinator BOR

Op ad hoc basis zijn er de volgende agendaleden:
- grondzakenjurist
- medewerker milieu
- medewerker groen/ecologie
- medewerker verkeer
- medewerker water
De projectgroep vergadert tweemaal per maand en behandelt de volgende
onderwerpen:
- voortgang
- stedenbouw
- grondexploitatie
- bestemmingsplan
- communicatie
- milieu
- verkeer
- water
- civiele techniek
Voorbereidende gesprekken met eigenaren/ ontwikkelaars worden gevoerd door het
onderhandelingsteam. Dit team bestaat in eerste instantie uit de projectleider en
planeconoom en, wanneer contractvorming in zich komt, zal ook de grondzakenjurist
toegevoegd worden aan het onderhandelingsteam. Het onderhandelingsresultaat
wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Als er contractvorming heeft
plaatsgevonden met samenwerkende partijen, zullen vertegenwoordigers van de
partijen samen met de projectleider komen tot een afstemmingsoverleggroep.
Wanneer gemeente en ontwikkelaar gezamenlijk financieel verantwoordelijk zijn voor
een projectresultaat, wordt een stuurgroep ingesteld van vertegenwoordigers die
namens de organisatie gemandateerd zijn om besluiten te nemen.
5.2
Tijd
Met tijd wordt in dit projectplan de doorlooptijd van het proces als mede de capaciteit
van de benodigde kwantitatieve en kwalitatieve in- en externe inzet bedoeld.
5.2.1

Planning doorlooptijd

Van alle interne en externe producten en activiteiten wordt een doorlooptijd- en
relatieplanning gemaakt. In bijlage 2 vindt u de samenvatting van de MS Project
planning. Deze planning is in de projectgroep definitief gemaakt. De uitgebreide
planning zal tijdens het planvormingsproces proactief worden bewaakt door de
projectondersteuner.
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5.2.2

Capaciteitsraming

Voor de totstandkoming van de producten worden tal van activiteiten door functionele
specialisten worden verricht, wat tijd c.q. capaciteit kost. De benodigde interne en
externe capaciteit is voor de komende projectplanperiode ‘grosso modo’ (op basis
van hoofdlijnen en globale uitgangspunten) geraamd (zie bijlage 3).
5.3

Geld

Voor de ontwikkeling van Centrum Rhoon zijn meerdere kredieten en voorzieningen
verstrekt door de raad.
Doordat Centrum ontwikkeling Rhoon financieel is opgedeeld in drie gebieden wordt
per gebied halfjaarlijks voortgangsrapportages opgesteld waarin de voortgang van
het proces en consequenties voor de beheermiddelen worden gemeld. Waarbij de
grondexploitaties jaarlijks worden herzien.
Binnen het project centrum Rhoon bestaan meerdere mogelijkheden om subsidie te
verkrijgen. Gedurende het proces worden de subsidiemogelijkheden nauwlettend in
de gaten. De volgende mogelijke subsidie zijn al bekend:
- subsidie stadsregio in kader verstedelijkingsafspraken (Albert Bok)
- subsidie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVn (Albert Bok)
- afkoppelingsubsidie Waterschap Hollandse Delta (Jessica Stok)
Daarnaast heeft het voormalig ministerie van VROM om de woningbouw te
stimuleren subsidie beschikbaar gesteld. De gemeente heeft ten behoeve van
Gebied B AH voor elke woning een bedrag aan subsidie gekregen. De subsidie zal
worden ingezet om de verkoop van woningen te stimuleren.
5.4

Kwaliteit

De proceskwaliteit van de planvoorbereiding en planuitvoering wordt bewaakt door
de projectleider die hierover verantwoording aflegt aan de bestuurlijk en ambtelijk
opdrachtgever. De inhoudelijke kwaliteit van de producten wordt gewaarborgd in de
projectgroep, door de inzet van vakinhoudelijke specialisten onder de
eindverantwoordelijkheid van de projectleider. Door de betrokkenheid van en de
afstemming tussen functionele specialisten in de projectgroep worden de opgestelde
producten integraal getoetst aan de gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten.
5.5

Informatie en communicatie

5.5.1

Bestuurlijke informatievoorziening

Het gemeentebestuur is gebaat bij een goede informatievoorziening. Aan de hand
van integrale voorstellen en periodieke rapportages kan de gemeenteraad zijn rol
met betrekking tot Centrumontwikkeling Rhoon goed invullen. Voor de kaderstellende
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en controlerende taak wordt voorgesteld om onderscheid te maken in de volgende
kaders:
-

-

Programmatische en inhoudelijke kaders die aan de hand van het inrichtingsplan
en het daarop gebaseerde ro-product (bestemmingsplan c.a.) worden
vastgesteld.
Financiële kaders die via kredieten en de grondexploitatie worden gedefinieerd.
De planning c.q. het uitvoeringschema dat definieert binnen welke tijdspanne het
project gerealiseerd zal worden.

Binnen die kaders ontwikkelt en realiseert het college het project
Centrumontwikkeling Rhoon. Ze stuurt daarbij op de projectorganisatie,
communicatie en planning en sluit waar nodig overeenkomsten met samenwerkende
partijen en private gegadigden.
Betekenis voor de informatievoorziening
De informatievoorziening aan de gemeenteraad kent een drietal doelen, namelijk:
1. Stuurinformatie bieden die de gemeenteraad aanwendt ten behoeve van het
vervullen van haar kaderstellende en controlerende taken.
2. Opiniërende informatie bieden waarbij de gemeenteraad op basis van
concept-besluiten van het college in de gelegenheid wordt gesteld haar
wensen en bedenkingen te uiten.
3. Achtergrondinformatie bieden, om bij te dragen aan kennisverruiming, reductie
van onzekerheid en/of in het voorbereidend stadium van besluitvorming
mogelijk faciliteren van een vroegtijdige gedachtenuitwisseling tussen college
en gemeenteraad.
De eerste twee vormen van informatie zal gebruik worden gemaakt van formele
raadsvoorstellen, de in dit projectplan voorgestelde voortgangsrapportages en via het
toepassen van de ‘wensen en bedenkingen procedure’ bij belangrijke besluiten en/of
het aangaan van overeenkomsten. In de raadscarrousel kan invulling gegeven
worden aan het bieden van achtergrondinformatie. Dit wordt geagendeerd indien de
gemeenteraad aangeeft hieraan behoefte te hebben.
5.5.2

Informatievoorziening project- en lijnorganisatie

Het informeren van de project- en lijnorganisatie van de gemeente om daarmee het
interne draagvlak van de gemeente te verkrijgen, is een belangrijke doelstelling van
het informatieplan. Het informeren gebeurt zowel passief als actief.
Het passief informeren gebeurt door het toegankelijk maken van het papieren en
digitale projectarchief. Het papieren projectarchief wordt beheerd door de
projectassistentie waar bij wel de mogelijkheid is voor lezen en / of kopiëren, maar
niet voor uitlenen. Voor de lopende zaken hebben de projectmedewerkers de
beschikking over een eigen werkdossier. Het digitale projectarchief is gesplitst in een
besloten en openbaar gedeelte. Het besloten gedeelte, met een indeling die gelijk is
aan het papieren projectarchief, is alleen toegankelijk voor de betrokken
projectmedewerkers. In het openbare gedeelte worden de vastgestelde
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beleidsstukken van het project bewaard. Dit gedeelte is algemeen toegankelijk voor
alle medewerkers van de gemeente.
Het actief informeren van mensen die betrokken zijn bij het project gebeurt door het
verspreiden van de definitieve verslagen, actielijsten en planningen.
5.5.3

Communicatie

In dit projectplan wordt onder communicatie verstaan het overbrengen van
projectinformatie aan anderen dan de officiële project- en lijnorganisatie van de
gemeente. Alle producten die formeel in de inspraak gaan of productonderdelen
waarbij de inbreng van derden onontbeerlijk is voor het uiteindelijke projectresultaat
worden gecommuniceerd. Gedacht moet worden aan omwonenden, burgers en
bedrijven in de gemeente en belangenorganisaties.
Het doel van de communicatie is:
- het verkrijgen van relevante informatie voor de politiek-maatschappelijke
besluitvorming;
- het verkrijgen en behouden van draagvlak;
- het verstrekken van informatie over de uitvoering.
Voor het beschrijven van de communicatietaken van de gemeente wordt een
communicatieplan opgesteld. In het communicatieplan worden per product de
doelgroepen, aard en mate van betrokkenheid en communicatiemiddelen vermeld.
Voor het uitvoeringen van het communicatieplan wordt een werkplan communicatie
opgesteld. Jaarlijks wordt het communicatieplan herzien.
Belangrijk kenmerk van de werkwijze met onder meer een projectfasering,
projectplan en communicatieplan is het plaatsen van de juiste informatie en
participatie bij het juiste (ontwerp)product. Wanneer de direct belanghebbenden
vroegtijdig worden geïnformeerd en/of participeren in het definitie- en ontwerpproces,
dan vermindert dit het risico op ongewenste communicatie als zienswijzen en
beroepen c.a. in de daaropvolgende ro-juridische en vergunningsproducten.
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6

Risicoanalyse

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze wordt omgegaan met de risico’s
teneinde deze beheersbaar te maken en indien mogelijk te verminderen. De risico’s
zijn onderverdeeld in risico’s die kunnen optreden:
a. tijdens het planvormingsproces en hebben met name te maken met het politiek en
maatschappelijk besluitvormingstraject en de samenwerking met de marktpartij
ten aanzien van het programma, het ruimtelijke beeld en de financiën;
b. in de wettelijke procedures die doorlopen moeten worden;
c. vanuit de markt (macro- en micro-economisch).
Gedurende de opdrachtperiode worden de risico’s gevolgd. Op basis van de impact
op het projectresultaat worden de risico’s door het procesmanagement al dan niet
intensief bewaakt. Paragraaf 6.1 beschrijft op welke wijze de importantie van een
risico bepaald wordt en hoe ermee omgegaan kan worden. In de paragrafen 6.2 tot
en met 6.4 worden vervolgens de risico’s per onderwerp (proces, procedure en
markt) beschreven.
6.1

Omgaan met risico’s

Met risico’s die niet (goed) stuurbaar en structureel van aard zijn, kan omgegaan
worden door het gebruik maken van een scenarioplanning. Deze risico’s (zoals
rentetarieven en opbrengstenstijgingen) zijn gebeurtenissen die kunnen optreden
zonder dat bekend is wanneer precies en in welke mate.
Scenarioplanning kan het procesmanagement en de gemeente helpen duidelijk te
maken wat er kan gebeuren en een betere beoordeling te ontwikkelen van wat dit
betekent. Dit gebeurt door het uitwerken van de consequenties van de invloed die de
omgevingsfactoren hebben op het projectresultaat. Het doel is om de impact op het
projectresultaat te berekenen en om de risicoaanvaarding te kunnen voorleggen aan
de gemeente. Het procesmanagement en het bestuur kunnen op deze wijze
beoordelen of het risico waarmee zij geconfronteerd worden, acceptabel is of niet. In
ruimtelijke ontwikkelingsprocessen is scenarioplanning een vorm van ‘ruimtelijke
flexibiliteit’.
De redelijk stuurbare risico’s kunnen beheerst worden door:
-

het uitvoeren van gebied- en/of beleidsonderzoeken;
het opvoeren van coördinatie (bijv. vooroverleg);
het verkrijgen van beleidskaders door het beleidsbepalende orgaan, die in
kwalitatieve en kwantitatieve zin benodigd zijn voor het project;
de introductie van flexibiliteit en fasering in een planningsproces.

Onder flexibiliteit wordt hierbij verstaan dat niet eerder beslissingen worden genomen
dan strikt genomen noodzakelijk is. Faseren is het creëren van een logische en
natuurlijke groepering van inhoudelijke activiteiten, die uitgevoerd moeten worden om
het projectresultaat te bereiken. Fasering in een planningsproces kan aldus gezien
worden als een vorm van ‘procesflexibiliteit’.
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De projectorganisatie kan de risicobewaking alleen volledig uitvoeren als zij de
beschikking heeft over de beheermiddelen van het projectmatig werken. De
beheermiddelen die in dit projectplan en de bijlagen zijn beschreven en geraamd, zijn
voldoende voor het uitvoeren van risicobewaking. Zij poogt daarmee de onzekerheid
of de impact van het risico nader te bepalen en te beheersen en, indien mogelijk, te
verminderen.
Risico’s die een zekere mate van impact hebben op het projectresultaat zijn pas
volledig zeker als ze gepasseerd zijn. Op het verkrijgen van draagvlak op politiek,
ambtelijk, maatschappelijk en marktniveau voor het projectresultaat is niet volledig te
sturen. Inherent hieraan is het daarom van belang om te onderkennen dat, met
inachtneming van het projectresultaat, het optimale opdrachtresultaat niet volledig is
te voorspellen.
6.2
Procesrisico’s
We spreken over procesrisico’s als de voortgang of besluitvorming in het
planvormingsproces vertraagt of ontbreekt. Dat kan veroorzaakt worden door
maatschappelijke weerstand/ ontbrekend draagvlak bij doelgroepen, door
koerswijzigingen als gevolg van voortschrijdend inzicht (economisch,
stedenbouwkundig) bij gemeente of ontwikkelende partijen of door. Al deze risico’s
zijn van toepassing op het centrum van Rhoon. Het laatste jaar heeft met name de
economische uitvoerbaarheid van het project zich als een belangrijk procesrisico
doen gelden. Een deel van de plannen waar in de periode 2006 en 2009 aan is
gewerkt, is niet (meer) haalbaar. Om de plannen weer haalbaar te maken, worden op
dit moment verschillende ruimtelijke en financiële optimalisatiemogelijkheden
uitgewerkt. Als de ontwikkeling van deelgebieden onder de huidige
marktomstandigheden onvoldoende rendement opleveren, worden delen van het
centrum niet of pas op lange termijn gerealiseerd. Voor de gemeente betekent dit,
dat de boekwaarde van de gronden die de gemeente in bezit heeft door de
rentefactor oplopen.
6.3

Procedurerisico’s

Procedurerisico’s liggen in het verkrijgen van planologische toestemmingen en de
benodigde vergunningen en ontheffingen om het beoogde programma van
Centrumontwikkeling Rhoon te kunnen ontwikkelen. De onzekerheden binnen de
procedures zijn deels voorspelbaar en deels stuurbaar door het procesmanagement.
De procedurerisico’s kunnen in dit geval worden beperkt door het voeren van nader
onderzoek (bijv. aanvullende gebiedsonderzoeken) en coördinatie en vooroverleg
met betrokken instanties en belanghebbenden. In het geval dat de onzekerheden
binnen de procedurerisico’s niet voldoende voorspelbaar zijn, wordt gebruik gemaakt
van scenario’s. In de planning wordt aangegeven wat de verschillende doorlooptijden
zijn van procedures als daar bezwaar en/of beroep tegen wordt aangetekend.
Procedurerisico’s werken door in plankosten en renteresultaat grondexploitatie.
Adequate planning en planningbewaking maken deze risico’s inzichtelijk.
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Centrumontwikkeling Rhoon is aangeduid – als onderdeel van een groter gebied –
als archeologisch waardevol gebied. Nader onderzoek moet uitwijzen of er
daadwerkelijk archeologische resten bevinden in het plangebied.
6.4
Marktrisico’s
Hieronder wordt de afzetbaarheid bedoeld en de prijsstijgingen en dalingen. Doordat
er per fase geïnvesteerd wordt nadat er een overeenkomst is gesloten is dit risico
voor minimaal. De omvang en looptijd van de deelprojecten is immers beperkt. Aan
de andere kant heeft de economische crisis direct effect gehad op de ontwikkeling
van Centrum Rhoon en kan een verdere bemoeilijking van de afzet en daling van de
verkoop- en verhuurprijzen een zeer negatief gevolg hebben voor de ontwikkeling
van het centrum. Echter, kijkend naar de huidige markt en wetende dat we net uit
een economische crisis komen is dit risico op laag geschat. Bij de jaarlijkse
herziening van de grondexploitatie en de budgetten zal dit risico herijkt worden met
de dan geldende marktomstandigheden.
6.5
Uitvoeringsrisico’s
Hieronder worden de risico’s bedoeld die invloed hebben op de uitvoering, zowel in
tijd, kosten als inpassing in de (al dan niet tijdelijke) omgeving. De gemeente is
verantwoordelijk voor de realisatie van het riool en de inrichting van de openbare
ruimte, zowel in tijdelijke als in definitieve situaties.
Risico
Fasering project en
doorlooptijd

Beschrijving
Bereikbaarheid winkeliers
garanderen gedurende de
werkzaamheden
(Tijdelijke) aansluiting op
bestaand gebied en/of nieuw
woonrijp gemaakt gebied
noodzakelijk
Gefaseerde uitvoering
riolering

Tijdige levering benodigde
gegevens van ontwikkelaars
Algemene technische
risico’s

Vloerpeilen nieuwbouw t.o.v.
vloerpeilen bestaande
bebouwing en hoogtematen
openbare ruimte

Beheersmaatregel
Afstemming met
ontwikkelaars, sturen obv
projectplanning
In ontwerpfase meenemen
en afstemmen met
ontwikkelaars
Per ontwikkeling in
ontwerpfase afstemmen met
rioolbeheerder welke
tijdelijke maatregelen
noodzakelijk zijn en welke
strengen wel definitief
kunnen worden aangelegd
Afstemmingsoverleg met
ontwikkelaar, sturen obv
projectplanning
1. Waar mogelijk voor
nieuwbouw vloerpeilen
voorschrijven in
vergunningtraject, afgestemd
op peilen van de openbare
ruimte
2. Zo niet dan peilen in
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Bestaand riool wijkt af van
bekende gegevens
Aansluitingen ter plaatse van
bestaand gebied
In elkander grijpende
werkzaamheden
Tijdige beschikbaarheid
terreinen voor woonrijp
maken openbaar gebied

ontwerpfase inrichting
openbaar gebied waar nodig
aanpassen
In uitvoering aanpassen en
waar nodig tijdelijke
maatregelen treffen
In ontwerpfase afstemmen
met BOR
Afstemmen met
omgevingspartijen en BOR
1.Afstemmingsoverleg met
ontwikkelaars en sturen obv
projectplanning
2.Bij aan ontwikkelaar
verwijtbare vertraging
uitvoeringstermijn aanpassen
en meerkosten neerleggen
bij ontwikkelaar

Projectplan centrumontwikkeling Rhoon

Pagina 40 van 46

Bijlage I

Plan- en exploitatiegebied
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Bijlage II

Planning
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Bijlage III Capaciteits- en budgetraming
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Bijlage IV

Parkeernorm Centrum Rhoon

Te realiseren parkeerplaatsen openbare ruimte:
Min Max
- Supermarkt
2,3 - 3.8 pp per 100 m2 (zonder personeel)
- Winkels
1,5 - 3,0 pp per 100 m2 (zonder personeel)
- Kantoor met balie*
0,3 - 0,5 pp per 100 m2 (zonder personeel)
- Kantoor zonder balie
0,0 - 0,1 pp per 100 m2 (zonder personeel)
- Café/ cafetaria
4,0 - 6,0 pp per 100 m2 (zonder personeel)
- Restaurant*
8,0 - 10,0 pp per 100 m2 (zonder personeel)
- Arts/ therapeut*
0,8 - 1,3 per behandelkamer bezoekers
- Culturele/ maatschappelijke functie 1,0 - 3,0 pp per 100 m2 (zonder personeel)
Te realiseren parkeerplaatsen eigen terrein:
- Grondgebonden woning
2 pp
- Appartement duur > € 245.000
1,7 pp (0,3 dubbel gebruik)
- Appartement middel € 181.000 - € 245.000 1,5 pp (0,3 dubbel gebruik)
- Appartement goedkoop < € 181.000
1,3 pp (0,3 dubbel gebruik)
- Supermarkt
0,7 pp per 100 m2 voor personeel
- Winkels
1,5 pp per 100 m2 voor personeel
- Kantoor met balie
2,0 pp per 100 m2 voor personeel
- Kantoor zonder balie
2,0 pp per 100 m2 voor personeel
- Café/ cafetaria
1,0 pp per 100 m2 voor personeel
- Restaurant
2,0 pp per 100 m2 voor personeel
- Arts/ therapeut
0,7 pp per behandelkamer personeel
- Culturele/ maatschappelijke functie
1,0 pp per 100 m2 voor personeel
* ook mogelijk om het parkeren voor bezoekers te regelen op ‘eigen terrein’.
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Bijlage V

a) Aangepast schetsplan centrum Rhoon (met discounter Strawinskiplein)
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Bijlage V b) Aangepast schetsplan centrum Rhoon
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