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College van B en W
T.a.v. de heer R. van Praag
Hofkhoek 5
3176 PD Poortugaal

Datum: 6 juli 2011
Onderwerp: Stand van zaken ontwikkeling AH Rhoon

Geachte heer Van Praag,
Bijgaand ontvangt u het concept vers lag van onze besprek ing van 24 juni 2011. Ik verzoek u
aan te geven of dit vers lag een correcte en volledige weergave is van ons gesprek. Zoals
door mij in dit gesprek aangegeven acht ik het van belang dat we afspraken maken over alle
zaken die nog open staan. U staat, hebt u in het gesprek gesteld, een pragmatische aanpak
voor. Ik deel die instelling, maar ben wel van mening dat pragmatisch ook inhoudt dat
spraken goed worden vastgelegd en helaas moet ik vaststellen dat dit punt verbetering
behoeft. Over onderstaande punten dienen we met elkaar helderheid te krijgen.
1. Status "witte rook" tekening d.d. 26 augustus 2010. nr 10CR056
De heer J. Mahu bevestigt dat hij heeft ingestemd met de inricht ing van het Louwerensplein.
Dat wil zeggen inc lus ief de aanleg van alle parkeerplaatsen (13 in het openbare gebied en 8
op particulier) terrein. Hij wil dan ook de garantie van de gemeente dat genoemde 8
parkeerplaatsen daadwerkelijk worden aangelegd, omdat deze parkeerplaatsen onderdeel
waren van die deal. Kunt u dat verzekeren?

2. Verwerving van pand Greveling
W ij hebben van de heer Greveling vernomen dat er overeenstemm ing zou zijn tussen de
gemeente en de eigenaar over de verwerving van dat pand en ondergrond. Kunt u dat
bevestigen?
3. Inrichting Louwerensplein
W ilt u bevestigen dat de gemeente t ijdig een tijdeli jke r iolering en andere nutsvoorzieningen
aanlegt vóór de opening van de winkels eind september. W at is de concrete planning?
(NB. Ik heb begrepen dat er nog een probleem zou zijn t.a.v. een hoogteverschil in de straat.
Ik ga er vanuit dat de gemeente dat weet en zal oplossen).
Doordat er regelmatig problemen ontstaan m.b.t. de afwater ing tijdens de bouw, dreigt
schade op te treden aan fundering e.d. Onderkent u dit probleem? Hebt u inmiddels
spoedmaatregelen getroffen?
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Afspraak is dat de gemeente met een concrete planning komt voor de aanleg van de
definit ieve ondergrondse - en bovengrondse openbare voorzieningen. W ij verzoeken u deze
zo spoedig mogelijk aan ons op te sturen.
4. Aanleg parkeerplaatsen Julianastraat
U hebt in ons overleg aangegeven In gesprek te zijn met het schoolbestuur en zich te zullen
inspannen om parkeerplaatsen hier aan te leggen. Hoe staat het nu met het eigendom, de
bestemming van het terrein en het convenant?
W ij hebben kennis genomen van een br ief van het schoolbestuur van 29 juni 2011, waar in
wordt aangekondigd zich mass ief tegen de aanleg van de parkeerplaatsen te zullen
verzett en. Heeft deze opstelling consequent ies voor toezegging om zich in te spannen om de
parkeerplaatsen hier aan te leggen?
5. Subsidie
W ij hebben contact gehad met het minister ie van Vrom over de toekenning van de
st imuleringssubs idie. Aan ons is door het minister ie te kennen gegeven dat deze subs idie
voorafgaand aan de bouw aan Mahu verstrekt had moeten worden. Voorwaarde was dat
indien het project niet gerealiseerd zou worden, Mahu zich er toe had moeten verplichten om
de subsidie terug te betalen. Ik verzoek u daarom de toegekende subs idie onverwij ld aan
Mahu over te maken.
6. Matrixborden
Hier kom ik op korte termijn op terug.
7. Overleg met omwonenden
Ongetwijfeld heeft de gemeente de beste bedoelingen om als intermediair op te treden naar
de bewoners. Aan de andere kant stel ik vast dat bij het maken van de afspraken ook
terdege rekening gehouden moet worden met de belangen en de (feitelijke mogelijkheden en
onmogelijkheden) voor Mahu. Ik heb vandaag (6 juli 2011) kenni s genomen van het vers lag
van de besprek ing met de omwonenden van 28 juni 2011. Naar aanleiding hiervan het
volgende.
- De aanleg van de schanskorven is uitgesteld op verzoek van de gemeente i.v.m. dit
overleg met de bewoners. Zou aanvankelijk de schanskorven al aangelegd zijn, nu is dat
uitgesteld en kan dit pas gerealiseerd worden (onder voorbehoud van w ijzigingen in de
planning) in week 34. De schanskorven zullen aangelegd worden conform de verleende
bouwvergunning.
- Ten aanzien van de inricht ing van de groenvoorziening hebben de bewoners ingestemd
met een voorstel van de heer Binder. Mahu zal deze groenvoorziening aanleggen mits de
(eventuele) extra kosten (boven € 2000) voor de aanleg en advieskosten van Binder door
de gemeente betaald worden. Kunt u dat bevest igen?
- Planschade.
De toezeggingen op dit punt aan de bewoners bevreemden mij. W aarom
beperkt u zich niet tot de procedure die u hiervoor heeft vastgesteld?
- Laden en lossen. De vervoerder gebruikt voor de bevoorrading de st ilste auto's waar de
vervoerder over beschikt. Volgens de normen maken deze vrachtwagen niet te veel
lawaai, ook gelet op de normen die gelden vóór 8.00 uur. Desondanks heeft Mahu met
de vervoerder afgesproken dat de komende maand niet voor 8.00 uur gelost zal worden.
Ik moet hier wel aan toevoegen dat de chauffeurs geïnt imideerd en bedreigd zijn door de

buurtbewoners. Dat hebben ze in deze mate nog nergens in Neder land meegemaakt.
Vanochtend was er zelfs om die reden een beveiligingsbedr ijf ingeschakeld omdat de
chauffeurs anders weigerden om te komen lossen.
Uit het bovenstaande blijkt dat de heer Mahu tegemoet wil komen aan bezwaren van
bewoners, maar de keerzijde van die medaille is nu wel dat wij verwachten dat de
gemeente de bewoners er op wijst dat zij zich gedeinsd houden.

Indien het wenselijk wordt geacht over deze punten met elkaar nader over leg te voeren,

bestaat die bereidheid, maar voor dat over leg plaatsvindt acht ik het wel van belang
schriftelijk duidelijkheid te krijgen over bovenstaande (vraag)punten
Hoogachtend,
Namens de heer J. Mahu van AH Rhoon

R.G.A.M. Oomes.
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Richard O omes (n amens J. Mahu)
Raymond v an Praag, Paul Rijken, Bert Brokken en Rich ard O omes
Jurg en Mahu

0. Vooraf
- De h eer O omes g eeft aan dat hij van af h eden het overieg zal voeren n am ens Jurg en Mahu en
d at all e correspondentie, e-m ail e.d. vanaf hed en via h em moet lop en.
- De h eer O omes stelt vast dat er veel g ebeurt op dit m oment, maar d at vanweg e d e wijze van
commun ic atie er g een goede schriftelijke afspraken word en vastg elegd. Hij wil n aar een
aanvullende overeenkomst waarin all e openstaand e punt en word en vastg elegd. Tot d at
moment word en g een nieuwe afspraken gemaakt, tenzij d e voortgang van de b ouw of de
aanleg van op enb are voorz ieningen zulks vord ert.
!
1. Sloop Greveling
'
De heer O omes st elt d e volg end e vragen
- W elke st app en heeft de g emeent e g ezet tb v d e verwerving en sl oop van het p and?
- Hoe verlopen de onderh and eling en?
- Venvacht de g emeente minnelijk t ot overeenstemming t e komen?
- W elke vervolgst app en g aat de g emeente n emen?
- W at is d e plann ing?
De heren Van Praag en Rijken antwoord en als volgt. In h et kad er van d e venwerving heeft h et
eerste gesprek met Grevel ing plaatsg evond en eind mei j.l. Overwat er treedt in d eze g esprekken
n amens d e g emeent e op als zaakwaarn emer. Door dit bureau is een taxatie gemaakt op b asis
van de zog en aamd e "witt e rook" t eken ing (d.d. 26 augustus 2010). De h ier voorg est elde inricht ing
van h et Louwerensplein h eeft de instemming van d e g emeent eraad en van de h eer J. Mahu. Op
d e vraag wat d e planning zal zijn, wordt aang eg even d at 2 a 3 keer een gesprek zal plaatsvind en
en d at wann eer in septemb er n og g een overeenstemming is b ereikt, in oktob er een
onteig eningsproc edure zal worden opg estart.
De heer O omes reag eert h ierop aan d at het een princip e-inst emming betreft waaraan d e
voorwaarde is g esteld d at overeenst emming kan word en bereikt over all e n og op enst aande
punten: (1) inrichting tijd ig g ereed voor de op en ing van de AH en h evenwinkels en h et d aartoe
t ijd ig opst arten van d e minn elijke verwerving c.q. onteig ening , (2) realisering van d e in gen oemd e
t eken ing g epland e 21 p arkeerplaatsen, (3) de p arkeerplaatsen op het t errein van d e school aan
d e Julianastraat en (4) d e f in anciële afspraken t en aanzien van d e b ijdrag en van Mahu in d e
infrastructuur zoals vastg el egd in d e overeenkomst van 11 augustus 2008.
De g em eent e heeft een andere beleving van d e zaak en ziet d e afspraak over het Louwerensplein
als een afzond erlijke afspraak. Zij kiest voor een pragmatische aanp ak en d ie blijkt t e werken. Er
had als er vorig jaar d oor d e h eer O omes geen aan vullend e voorwaarden g est eld waren rond de
aanvullende overeenkomst nu een ondertekend e overeenkomst op taf el g elegen.
De h eer O om es h eeft een volstrekt and ere b el eving van d ie onderh and eling en. Kernpunt was d at
de toenmalig verantwoord elijke weth oud er zelf st eeds met n ieuwe voorwaard en kwam en met
name er op u it was h et voorhuis van het pand Greveling t e handh aven. Dat is en was voor Mahu
onb espreekb aar.
'
De h eer O om es is van men ing d at de g emeente Albr andswaard n alat ig is in d e voortgang van de
verwerving van het p and Greveling. In augustus 2010 h ad al gest art kunn en word en met d e
m innelijke onderhandeling en. Dat is nu pas eind mei opg est art, d at wil zegg en d at 8 maanden
vertraging is opgelop en waard oor de plann ing van de u itvoering van d e inricht ing is vertraagd en
b ij d e op ening van d e winkels eind september 2011 de op enb are ru imte n og n iet is ingericht,
waardoor schade zal optred en voor de b etreff end e winkeliers.
j

Het volgende wordt afgesproken:
I
- De gemeent e stuurt aan de heer Oomes een brief over de inricht ing van Louwerensplein en
onder welke condit ies dit voorstel naar de mening van de gemeente zou kunnen worden
gereal iseerd.
[
- De gemeent e houdt AH Rhoon op de hoogte van de voortgang van de onderhandelingen van
de gemeente met Greveling en geeft een concreet st appenplan en planning voor deze
onderhandelingen.
2. Inrichting
Louwerensplei n
Ter inleiding wordt het volgende vastgest eld. De opening van de winkel zal plaatsvinden eind
sept ember. De gemeente heeft op basis van de overeenkomst van 2008 de verpli chti ng zorg t e
dragen voor een ti jdige inricht ing van het pl ein. Uit het verslag van 11 mei 2011 van de gemeente
m et de heer B ert Brokken blijkt dat dit geenszins het geval zal zijn om voornamel ijk twee redenen:
de ontruiming en sloop van het DA-gedeelt e en de verwerving en sl oop van Greveli ng.
De heer Oomes st elt vast dat i n 2008 een inricht ing van het Louwerensplein afgesproken. Hiervan
kan pas worden afgeweken als contractueel hierover nieuwe afspraken zijn gemaakt en dat i s nog
niet het geval. De gedachte die i n het verslag i s opgenomen dat elders nog plaats voor 5
parkeerplaatsen gevonden m oeten worden is voor Mahu niet acc ept abel.
De gemeente geeft aan alles in het werk te stellen, maar beide genoemde f actoren, maken het
voor de gemeente onm ogelijk voor eind september 2011 de onder- en bovengrondse
i nfrastructuur aan te leggen. De gemeent e zal er wel voor zorg dragen dat t en t ijde van de
openi ng van de winkels eind september een ti jdelijke riolering en andere nutsvoorzieningen
worden aangelegd, evenals een trott oir voor de winkels, zo mogelijk in def init ieve vorm. De
gemeent e spant zich tot het uit erste in.
De heer Oomes st elt vast dat eind 2010 reeds een aanv raag voor de aansluit ing op het riool bij de
gemeent e i s ingediend. (Bij navraag blijkt dit gebeurd t e zi jn op 10 november 2010, omdat deze
aanvraag zou zijn zoekgeraakt, is een hernieuwde aanvraag ingediend per 18 januari 2011.
Bli jkbaar is deze aanvraag nog een keer aangepast, zodat de laatste t ekening behorend bij de
aanvraag gedat eerd is op 20 februari 2011). De heer Oomes geeft aan dat - hoezeer deze
t ijdelijke voorzieningen op dit moment noodzakelijk zijn - de gemeente haar verplichti ngen niet
t ijdig nakomt. Op dit moment dreigt z elfs al een si tuatie dat bij overt ollige wat eroverlast de grond
onder het gebouw dreigt weg t e zakken waardoor risico's ontst aan. Bovendien zal ondanks de
t ijdelijke voorzieningen op het moment van de opening de bovengrondse infra nog niet gereed zi jn
waardoor noodzakeli jke parkeerplaatsen in het Louwerensplei n op dat moment niet beschi kbaar
zijn voor het publ iek.
i

De volgende afspraken worden gem aakt:
- De gemeente legt ti jdeli jke riolering en andere nutsvoorzieningen aan vóór de opening van de
winkels eind september.
i
- De gemeente komt met een c oncret e planning voor de aanleg van de defi nit ieve
ondergrondse - en bovengrondse openbare voorzieni ngen, j
- AH zal nagaan of het niet t ijdi g gereed komen van deze voorzieningen zal leiden tot schade bij
AH en de andere winkeliers.
j
i

3. Erfafscheidi ng
bij l aad en lospl aats
De gemeente geeft aan zich t ot het ui terst e i n t e spannen om een1 regel ing te treff en met de
omwonenden. Van de heer Mahu wordt een welwi llende medewerking gevraagd in zi jn eigen
bel ang. Als hij deze medewerk ing wei gert, heeft de gemeent e het; proc es niet in de hand en zijn
de gevolgen voor de heer Mahu. Aanstaande dinsdag is een overl eg gepland met deze bewoners
en voordien moeten nog enkele zaken helder worden gemaakt. Deze punten worden
successieveli jk besproken:
!
Erfafscheiding. In de bouwvergunning is een schanskorf opgenomen als erf afscheiding. De
omwonenden vragen om een gemetselde muur ivm gelui d. Jurgen Mahu is in princi pe ber eid
aan het verzoek van de gemeente medewerking te verlenen, maar onder de volgende
condi ties. Mahu bepaalt de uiteindeli jke vorm en uitvoering en is opdrachtgever voor de
u it voering. Hij draagt niet bij in de extra kosten, de meerk ost en zijn volledi g voor de gemeente
op basi s van een offerte van Geeve. Afspraken worden schrift elijk vastgel egd en omvat ook

een akkoord voorafgaand aan d e u it voering van h et c olleg e van B en W waarin staat dat (1)
d e g ewijzigd e u itvoering van de b ouwvergunning g eschiedt op indringend verzoek van het
c ollege van B en W (2) en h et c olleg e zich garant verklaart vóór alle mogelijke jurid isch e,
fin anciële en andere g evolgen d ie h ieru it voort vloeien, inclusief eventu ele vertragingen in h et
b ouwproc es en sch ad eclaims van omwonenden en and ere b elanghebbend en, als g evolg van
h et gewijzigd u it voeren van de b ouwvergunn ing. Alle omwon end en d ien en vooraf een
verkl aring te ond ert eken en waarin zij een verz oek d aartoe d oen aan de h eer Mahu.
- Groenstrook.
De h eer Mahu zal n og vand aag opdracht g even aan Th od Binder voor h et
opstellen van een inricht ingsplan, maar zal n iet meer in vest eren dan in de begroting van het
b ouwplan is opgen omen (NB d at is € 2000). De extra kosten voor d e inrichting en
ad vieskosten zijn voor reken ing van d e gemeente.

Het volgend e wordt afgesproken:
- De g emeente ov erl egt met d e bewon ers en laat d e heer O omes weten wat d e afspraken zijn
d ie op 28 jun i 2011 met d e omwon enden word en gemaakt.
- De h eer Mahu werkt ond er b ovenstaand e c ond it ies mee aan een wijzig ing van d e
erfaf ech eid ing en een plan voor de inrichting van d e groenstrook langs de erf af ech eid ing.
4. Aanleg parkeerplaatsen Jul ianastraat
De heer O omes stelt de volgende vrag en
- W at is de st and van zaken?
- W at is het antwoord op d e vrag en op blz. 1 van h et verslag van 11 m ei 2011 (eig end om,
b estemming, c onven ant). Vr ag en overigens d ie een jaar geled en ook al op t af el lagen.
l

De gemeente g eeft aan in overleg te zijn met het schoolb estuur en zich zullen insp annen om d eze
p arkeerplaatsen daar aan te leggen. Op d e openst aand e punten (eig end om, b est emming,
c on ven ant) kan nog geen antwoord word en geg even.
Het volgend e wordt afg esproken:
|
De gemeente h oudt Mahu op de h oogte van de vordering en van d e aanleg van d e
p arkeerplaatsen op h et sch oolt errein aan d e Julianastraat.
5. Subsid ie
De heer O omes stelt de volgende vragen
- W elke procedure kunn en we afspreken over h et verstrekken van de subsid ie aan d e huurders
van de woning en.
:
- Is er al subsid ie aang evraagd voor het aanlegg en van infrastructuur (voor h et aanlegg en van
een verb indende weg tussen Julian astraat en Dorpsd ijk) bij Stadsr eg io?
De gemeente geeft aan d at d e subsid ie pas kan worden verstrekt als er huurovereenkomsten zijn
en aang etoond kan worden d at een extra investering is g edaan ad € 10.000 om d e
app art em enten (b et er) te kunnen verhuren.
j
De heer O omes g eeft aan dat er inmidd els één app art ement defin itief verhuurd is en d at d e
meerkosten kunnen word en aang et oond, omd at d e app art ementen red elijk luxe word en
afgewerkt.
Het volgend e wordt afgesproken:
Mahu stuurt d e huurovereenkomst d ie voor de appart ement en gebru ikt zal word en en
overl egt een afwerkst aat waaru it blijkt dat een extra investering is ged aan om d e
appart ementen te kunn en verhuren.
!
I
6. Rondvraag
j
De heer Rijken informeert naar de stand van zaken met betrekking tot d e aanl eg van de
matrixb orden. Er d ient een g ec ertificeerd bureau opdracht g egeven te worden om een plan op te
stellen. Hij vraagt n aar d e planning.
j
De h eer O omes is h iervan niet op de hoogt e en zal hierover overleg plegen met d e heer Mahu.

