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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
120368 

Raadsvoorstel: 
121072 

Portefeuillehouder: 
Raymond van Praag 

     
     
     
 
Onderwerp 
Kaderstelling en voorbereiedingskrediet ontwikkeling Rijsdijk Achterdijk Rhoon  
 
Geadviseerde beslissing: 

1. De visie voor het gebied Rijsdijk-Achterdijk (zie bijlage 1) vast te stellen met daarin het 
ruimtelijk kader met beeldkwaliteit voor zowel het gebied als de te realiseren bebouwing. 

2. De kaders en randvoorwaarden en de beeldkwaliteit uit bijlage 1 als onderdeel op te nemen in 
de nota van uitgangspunten van het bestemmingsplan Rhoon Dorp 

3. In te stemmen met de voorliggende concept ontwikkelovereenkomst (zie bijlage 2) 
4. Een krediet van € 80.000,-- beschikbaar te stellen ter dekking van de kosten voor 

stedenbouwkundige begeleiding en burgerparticipatie 
5. Op basis het ruimtelijk kader met beeldkwaliteit uit bijlage 1, een verklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor het doorlopen van een uitgebreide omgevingsvergunning 
 
 
Samenvatting: 
In de raadsvergadering van 2 april 2012 heeft u het ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van de 
locatie Rijsdijk-Achterdijk besproken. Naar aanleiding hiervan is een intensief traject gestart samen 
met de bewoners. Het besluit dat voor u ligt, geeft het ruimtelijk kader met beeldkwaliteit weer (bijlage 
1) als resultaat van de burgerparticipatie. 
 
Proces: 
In de raadsvergadering van 2 april 2012 heeft u het ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van de 
locatie Rijsdijk-Achterdijk besproken. Tijdens die vergadering heeft een aantal bewoners ingesproken 
en aangegeven niet op de hoogte te zijn gesteld over dit ruimtelijk kader. Naar aanleiding hiervan is 
een intensief traject gestart samen met de bewoners. In de raadsmemo van 15 juni 2012 bent u als 
raad op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen tussen 2 april en 14 juni 2012. Deze memo vindt u in 
bijlage 3.  
 
Doel: 
Het besluit dat voor u ligt, geeft het ruimtelijk kader met beeldkwaliteit weer (bijlage 1) als resultaat van 
de burgerparticipatie. Dit kader bevat ook een aanzet voor de buitenruimte (o.a. parkeren volgens de 
bijbehorende norm). Het ruimtelijk kader met beeldkwaliteit heeft instemming van alle participanten, 
zowel van de bewoners als van de ontwikkelaar. De realisatie van de bebouwing voldoet aan de 
uitgangspunten van de woonvisie (bouwen voor starters en senioren). 
 
Toelichting beslispunten 1 tot en met 5 

1. Het ruimtelijk kader met beeldkwaliteit als basis voor de herontwikkeling van de pensionstal 
van de familie Bos  
Al gedurende langere tijd is het bedrijf van de fam. Bos aan het onderzoeken of een 
bedrijfsverplaatsing mogelijk is. Hierbij is de waarde van de achterblijvende grond van 
essentieel belang. Door nu de kaders, zowel ruimtelijk als ook in beeldkwaliteit, vast te stellen 
komt duidelijkheid over de ontwikkelrichting. Aan de hand hiervan kan de fam. Bos concrete 
stappen gaan zetten ten aanzien van hun bedrijfsverplaatsing. 
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2. Het ruimtelijk kader borgen via het bestemmingsplan Rhoon Dorp 

Voor de gehele kern Rhoon is de uitgangspuntennotitie opgesteld op basis waarvan het 
bestemmingsplan herzien wordt. Om de ruimtelijke uitgangspunten en de beeldkwaliteit van 
de ontwikkeling aan de Rijsdijk-Achterdijk (zie bijlage 1) te borgen is het noodzakelijk om deze 
uitgangspunten onderdeel uit te laten maken van het nieuwe bestemmingsplan Rhoon-Dorp.  

 
3. Werkwijze marktinitiatieven, de ontwikkelovereenkomst 

Wanneer een ontwikkelende partijen een project wil realiseren, dan sluit de gemeente met hun 
een contract. Dit om de verantwoordelijkheden te verdelen en de kosten te verhalen op de 
ontwikkelaar. Met het Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten (MPO) is deze werkwijze 
van start-, ontwikkel- en realisatieovereenkomsten vastgelegd door de raad. De ontwikkeling 
van de Rijsdijk-Achterdijk is echter al eerder ingezet dan het MPO. Om die reden is er geen 
startovereenkomst afgesloten. Het punt waarop de raad uitspreekt een mogelijke ontwikkeling 
verder te onderzoeken is dus wel aan de raad voorgelegd maar niet gemarkeerd met een 
startovereenkomst. De nu voorliggende format ontwikkelovereenkomst (zie bijlage 2), maakt 
dat de werkwijze vanuit het MPO alsnog opgepakt wordt.  
 

4. Geen werkzaamheden zonder geld, kosten verhaal via de ontwikkelovereenkomst 
Tot op dit moment zijn de kosten ondergebracht binnen de grondexploitatie Overhoeken III. 
Dit omdat ook grond vanuit de exploitatie Overhoeken III betrokken is bij de ontwikkeling 
Rijsdijk-Achterdijk. De ontwikkelkosten inclusief de kosten voor de burgerparticipatie zijn 
begroot op € 80.000,--. Deze kosten verhaalt de gemeente met een ontwikkelovereenkomst 
(zie format in bijlage 2) op de ontwikkelende partij.  
 

5. Afgeven van een verklaring van geen bedenkingen 
Met het sluiten van de ontwikkelovereenkomst uit bijlage 2 vragen wij u als raad gelijktijdig een 
verklaring van geen bedenking af te geven voor dit plan. Bijlage 1 geef de ruimtelijke kaders 
die gelden voor deze verklaring van geen bedenkingen. Op basis van deze verklaring van 
geen bedenking heeft het college de mogelijkheid voor een ruimtelijke procedure vanuit een 
de uitgebreide omgevingsvergunning. Hierdoor hoeft niet te worden gewacht op het 
vaststellen van het bestemmingsplan Rhoon-Dorp en kan snel gestart worden met de 
realisatie of een eerste deel van het plan. 

   
Kanttekeningen 
In Albrandswaard zijn meerdere initiatieven rond woonfuncties voor senioren gecombineerd met het 
aanbieden van zorg. Het woonbelevingsonderzoek van More 4 you toont aan dat er twee groepen 
senioren zijn waarvan een groot deel gezocht moet worden in de leefstijl die nabijheid van 
voorzieningen belangrijk vindt. Een veel kleiner deel vindt rust, ruimte en beleving van natuur en het 
landelijk gebied belangrijker. De omvang van beide doelgroepen is niet exact te bepalen. Het plan 
Rijsdijk-Achterdijk is qua locatiekeuze geschikter voor de rust en ruimte leefstijl. Als gemeente moeten 
we afwegen of initiatieven die zich richten op gelijksoortige woondoelgroepen, geen concurrent van 
elkaar worden. Omdat dit project een redelijke omvang heeft, ligt er voor de toekomst een rol voor de 
gemeente in afstemming en fasering tussen projecten voor specifieke doelgroepen. Zeker voor 
toekomstige  projecten die ook inspelen op de doelgroep van senioren die rust en ruimte van belang 
vinden.  
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Betrokken belangen: 
Rond het vaststellen van de kaders heeft een uitgebreid traject van burgerparticipatie plaatsgevonden. 
 
Belangenafweging: 
Rond het vaststellen van de kaders heeft een uitgebreid traject van burgerparticipatie plaatsgevonden. 
 
Scenario's: 
Met het burgerparticipatie traject zijn verschillende scenario's doorgesproken.  
 
Scenariokeuze en resultaat: 
Het ruimtelijk kader met beeldkwaliteit uit bijlage 1 is het gekozen scenario. 
 
Communicatie: 
Rond het vaststellen van de kaders heeft een uitgebreid traject van burgerparticipatie plaatsgevonden. 
Het resultaat kan nu rekenen op instemming van alle partijen. Woensdag 10 oktober heeft een 
afrondend gesprek plaatsgevonden waarbij vanuit de participanten ook hun waardering werd 
uitgesproken over het gevolgde traject. 
 
Kosten: 
 
Budget 
Op basis van het budgetrecht van de gemeenteraad wordt aan de raad voorgesteld een krediet 
beschikbaar te stellen ter grootte van € 80.000,-. Dit krediet komt ten laste van de post reserve 
ontwikkelprojecten uit het Meerjaren Perspectief Ontwikkelprojecten. Met de definitieve 
ontwikkelovereenkomst wordt het budget teruggestort op de post reserve ontwikkelprojecten. 
 
Rollen Kosten 
Projectmanager € 20.500  
RO-jurist € 14.600  
Privaat-jurist € 5.200  
Planeconoom € 6.700  
Civieltechnicus € 12.000  
Stedenbouwer € 17.400  
Toezichthouder € 800  
Project ondersteuning € 2.800  
 Totaal € 80.000 

 
Evaluatie en controle: 
Na afloop van het project wordt het project geëvalueerd in relatie tot de werkwijze van het Meerjaren 
Perspectief Ontwikkelingsprojecten. 
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Bijlagen: 
  120467: Ruimtelijk kader en beeldkwaliteit ontwikkeling Rijsdijk Achterdijk Rhoon  
  120470: Concept ontwikkelovereenkomst  
  116071: Ontwikkeling Rijsdijk  
 

 
Poortugaal, 30 oktober 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,  De loco-burgemeester, 

 

 

     
Hans Cats    drs. Bert G. Euser, mba 
 


