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Geachte College en Raad, 

Op 8 februari aanstaande zal de gemeenteraad zich in een vertrouwelijke vergadering 
beraden over het centrumplan Rhoon, meer specifiek over de locatie van Albert Heijn. Op 21 
januari j.l., heb ik samen met de heer B. Brokken overleg gehad met de heer P. Rijken, 
projectmanager centrum Rhoon. In dit overleg is namens mij aangegeven dat de bouw van 
de nieuwbouw / uitbreiding van de winkel van AH pas kan starten als volstrekte zekerheid 
bestaat dat er voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd worden, zowel structureel als in de 
tijdelijke situatie.. 

Door BRO is een analyse gemaakt (zie bijlage) van de parkeerbehoefte in de verschillende 
kwadranten van het centrum van Rhoon. De aantallen parkeerplaatsen zijn daarbij 
gebaseerd op de CROW-normen in publicatie 182 die ook door de gemeente Albrandswaard 
worden gehanteerd. Over de wijze van berekening van het aantal benodigde 
parkeerplaatsen zijn ook andere interpretaties denkbaar, maar bijgevoegde berekening die 
onlangs is verstrekt is in onze analyse aangehouden. De beschikbaarheid van voldoende 
parkeerplaatsen is essentieel voor het functioneren van de winkel van AH. Ook de financier 
van de nieuwbouw hecht aan de zekerstelling van deze randvoorwaarde. 

Uit de bijlage blijkt dat na de aanleg van het parkeerdek door AH 73 parkeerplaatsen in de 
kwadrant van AH aanwezig zijn: 
- 44 parkeerplaatsen op parkeerdek (waarvan 10 plaatsen ten behoeve van de woningen) 
- 25 plaatsen in de Julianastraat. 
- 4 plaatsen hoek Julianastraat / Beatrixstraat 
Op basis van de CROW-norm dienen 103 plaatsen aanwezig te zijn, dat wil zeggen dat er 30 
parkeerplaatsen te kort zijn. Rekening houdend met de woningen zou dit aantal overigens 
met 10 verhoogd moeten worden, omdat als norm de hoogste piek moet worden 
aangehouden en dat is op de koopavond, het moment waarop de bewoners thuis zijn. Voor 
onze analyse hebben we de norm van 30 plaatsen aangehouden, dat is dus eigenlijk al 
onder de minimumnorm. 

De heer Rijken heeft mij, vertrouwelijk, inzage gegeven in de modellen die het college van B 
en W aan het uitwerken is en die in genoemde vertrouwelijke raadsbijeenkomst ter discussie 
staan. Ik vat deze modellen kort samen: 
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1. Louwerensplein 
1.1. Twee-richtingstraat: rechte verbinding tussen Julianastraat en Dorpsdijk 
1.2. Twee-richtingstraat: verbinding met afbuiging richting Julianastraat 

2. Julianastraat 
2.1. Herontwikkeling Julianastraat nr. 29 - nr. 35: doodlopende weg 
2.2. Herontwikkeling Julianastraat nr. 29 - nr. 35: koppeling Julianastraat met Dorpsdijk 

Onderstaand zullen wij deze varianten analyseren, maar voegen hier een variant aan toe: 
1.3 Eenrichtingsstraat tussen Julianastraat en Strawinkskyplein 

Om tot een beoordeling van deze modellen te komen, worden deze vergeleken op basis van 
de volgende criteria: 
a. Stedenbouwkundige kwaliteit 
b. Parkeren 
c. Economische haalbaarheid gemeente (grondexploitatie) 
d. (Financiële) haalbaarheid AH 
e. Planning en procedure 
f. Draagvlak bevolking en ondernemers 

Modellen 1.1 en 1.2. 
Ad a Stedenbouwkundig: In dit model kan het verkeer in twee richtingen zijn weg zoeken in 
het centrum. Dat is positief voor een goede onderlinge bereikbaarheid en uitwisseling van 
alle onderdelen van het centrum. De hoofdentree van AH komt aan het Louwerensplein 
hetgeen van belang is voor de functionele koppeling met zowel het Strawinskyplein als 
Dorpsdijk. Kern van het stedenbouwkundig concept is dat AH en MCD aan de randen als 
bronpunten c.q. trekkers fungeren voor het winkelcentrum dat tussen beide supermarkten in 
ligt. 

Ad b Parkeren: In deze variant worden 11 parkeerplaatsen gerealiseerd. Bovendien worden 
de parkeerplaatsen in de Julianastraat in deze visie anders aangelegd, waardoor hier 5 
parkeerplaatsen verloren gaan. Dit betekent een tekort van 24 parkeerplaatsen. 

Ad c Economische haalbaarheid: Om dit plan te realiseren dient Dorpsdijk 106 verworven te 
worden. Onderhandelingen tussen gemeente hebben nog niet geleid tot een akkoord. Naar 
wij vernomen hebben, is de vraagprijs van de eigenaar € 730.000 plus teruggave van een 
stuk grond voor nieuwbouw. De vraagprijs staat in geen verhouding tot de OZB-waarde en 
de toekomstwaarde van het pand, omdat een groot deel van het perceel verkeersweg of 
parkeerplaats wordt. 

Ad d (Financiële) haalbaarheid voor AH: Voor AH zijn er in deze modellen geen directe 
financiële consequenties verbonden, maar het plan is niet haalbaar in verband met het tekort 
aan parkeerplaatsen. 

Ad e Planning en procedure: Het plan past binnen bestemmingsplan naar wij nu aannemen, 
maar is afhankelijk van de minnelijk verwerving van Dorpsdijk 106. Het ware denkbaar 
geweest op de locatie de bescherming te leggen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten het 
pand en het pand te onteigenen. 

Ad f Draagvlak bevolking: De bevolking heeft van deze plannen geen nadeel, als consument 
zal de ontwikkeling worden toegejuicht. Voor de ondernemers zal gelden dat zij "kunnen 
leven" met dit model, omdat hiermee de kern van het plan (twee polen) gerealiseerd zal 
worden. 



Model 1.3. 
Ad a stedenbouwkundig: Dit model omvat een eenrichtingsweg van Julianastraat naar de 
Dorpsdijk met aan weerzijde parkeren bij de hoofdingang van AH aan het Louwerensplein. 
Verkeerskundig is deze oplossing weliswaar acceptabel maar minder goed dan een twee-
richtingweg. Het positieve van dit model is namelijk dat de centrumbezoekers na hun 
boodschappen gedaan te hebben bij AH, het centrum in zullen lopen om te gaan winkelen. 
Een win-win-situatie derhalve. 
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Ad b Parkeren: In totaal kunnen hier op het Louwerensplein circa 23 openbare 
parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Dat is nog steeds 7 plaatsen te kort, deze kunnen 
ruimschoots gecompenseerd worden in de tuin bij de school (zie bijlage). Dat is als 
loopafstand naar AH nog juist verantwoord. 

Ad c Economische haalbaarheid gemeente: zie toelichting modellen 1.1 en 1.2. 

Ad d (Financiële) haalbaarheid voor AH: Deze oplossing is voor AH een goede oplossing, 
omdat hiermee het parkeren en de bereikbaarheid van AH verzekerd is. 

Ad e planning en procedure: zie toelichting modellen 1.1 en 1.2. 

Ad f draagvlak bevolking en ondernemers. Hiervoor geldt hetzelfde als bij de modellen 1.1. 
en 1.2. met dien verstande dat dit model gezien de ligging van de parkeerplaatsen veel 
gunstiger is als modellen 1.1. en 1.2. Hier kan nog aan toegevoegd worden dat deze 
parkeerplaatsen uiteraard ook hun functie zullen hebben voor de winkels die tegenover AH 
aan het Louwerensplein waarschijnlijk gerealiseerd zullen worden. Daardoor ontstaat een 
levendige gezellige winkelstraat. 

Modellen 2.1 en 2.2. 
Ad a Stedenbouwkundige kwaliteit: In dit model wordt het kwadrant stedenbouwkundig op 
een heldere manier afgerond. In model 2.2. ontstaat zelfs een rondweg (via het zogenaamde 
Postlaantje), zodat de Dorpsdijk ontlast kan worden van verkeer. Daar staat wel tegenover 
dat de verkeersdruk hierdoor wordt verlegd naar de Julianastraat. 
Ons is niet duidelijk hoe in deze variant overigens het Louwerensplein ingericht zal worden. 
Als het pand Dorpsdijk 106 gehandhaafd wordt, zal toch op zijn minst de tuin van de dit pand 
verworven dienen te worden, want de erfafscheiding bevindt zich op slechts enkele meters 
van de geplande ingang van AH en dat is onacceptabel (zie bijlage). 
Naar wij begrepen hebben zou op de her te ontwikkelen locatie tegenover de school i 
maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd gaan worden. Dat vraagt vanwege de aard van 
de activiteiten echter om extra parkeerplaatsen. Is daar in te voorzien? 
De extra aan te leggen parkeerplaatsen op het dek zijn geen openbare parkeerplaatsen en 
dat wil zeggen dat andere winkels in het Louwerens- en Strawinskyplein hiervan minden 
voordeel zullen hebben dan openbare parkeerplaatsen zoals in model 1. 

Ad b Parkeren: In deze visie wordt het parkeerdek van AH uitgebreid richting Julianastraat. 
We nemen vooralsnog aan dat deze uitbreiding 30 extra parkeerplaatsen oplevert, maar dat 
is (nog) niet onderzocht. 

Ad c Economische haalbaarheid gemeente (grondexploitatie): Om model 2.1. te realiseren 
moeten behalve nummer 35 die al eigendom van de gemeente is, nog 2 woningen en 1 
praktijkruimte verworven te worden. Een eenvoudige rekensom leert ons dat de 
verwervingsprijs plus de waarde van nummer 35 zeker niet minder zal zijn dan de verwerving 
van Dorpsdijk 106. Als op deze locatie maatschappelijke voorzieningen worden gerealiseerd 



vraagt dat natuurlijk extra huisvestingskosten die op een andere wijze gedekt moeten 
worden. Winkels op deze locatie is stedenbouwkundig niet wenselijk. 

Ad d (Financiële) haalbaarheid AH: Uitbreiding van het parkeerdek zou voor AH een extra 
investering betekenen van een half miljoen euro, plus eventueel nog de bijkomende kosten 
voor de aankoop van grond of appartementsrecht. Voor AH is de financiële grens bereikt en 
is een verder kostenstijging niet haalbaar. 

Ad e Planning en procedure: in deze variant dienen de panden te worden verworven en dient 
het bestemmingsplan te worden te worden aangepast. Rekening houdend met verzet van 
omwonenden zal dit leiden tot een vertraging die op kan lopen tot een jaar en het 
procedurele risico dat het plan überhaupt niet door zou kunnen gaan. Voor AH derhalve 
grote juridische en bestuurlijke onzekerheid. 

Ad f Draagvlak bevolking en ondernemers: Wij veronderstellen dat deze plannen op 
weerstand zullen stuiten bij de direct-omwonenden. Voor de ondernemers in het centrum 
heeft dit model geen meerwaarde, integendeel; het gemeentebestuur gaat investeren op een 
plek in het centrum waar de ondernemers geen voordeel van ondervinden. 

Samenvattend beoordelen wij de modellen als volgt: 

Model 1.1. 1.2 1.3 2.1 2.2 
Stedenbouwkundige kwaliteit + + 0/+ + + ; 
Parkeren - - ++ on 0/? 
Economische haalbaarheid gemeente 0 0 0 0 0 
(Financiële) haalbaarheid AH - - ++ — — 
Planning en procedure 0 0 0 - - | 
Draagvlak bevolking en ondernemers + + ++ -/o -/o 
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Per saldo - - + -

++ = zeer positief + = positief 0 = neutraal - negatief - zeer negatief 

Wij komen tot de conclusie dat alleen model 1.3 haalbaar is voor AH. Het model 2 lijkt voor 
de gemeente op het eerste gezicht de meest aantrekkelijke, maar hier zijn grote nadelen aan 
verbonden gelet op de financiële haalbaarheid, overigens ook voor AH. Procedureel levert dit 
model vertraging op en zal weerstand oproepen bij de direct-omwonenden. De modellen 1.1. 
en 1.2. lijken redelijk, maar lost het parkeerprobleem van AH niet voldoende op. 

Tijdelijke situatie. 
Voor AH geldt tevens dat een parkeeroplossing gevonden moet worden voor de 
overbruggende periode tot het moment dat model 1.3. gerealiseerd kan worden. Over de 
lengte van deze overbruggende periode willen wij contractuele afspraken maken. In de 
tijdelijke situatie kunnen 26 parkeerplaatsen aangelegd worden: 11 plaatsen op het 
Louwerensplein, 5 plaatsen in tuin van de school aan de zijde van de Beatrixstraat en 10 
plaatsen aan de zijde van de Julianastraat ter hoogte van de school. Deze laatstgenoemde 
parkeerplaatsen zouden gecombineerd kunnen worden met een fietsenstalling die tegen 
deze parkeerplaatsen kan worden aangelegd. Verder kunnen nog 4 parkeerplaatsen wórden 
aangelegd in de tuin van de huisartsenpraktijk. 

Contractuele verplichting 
Wij hopen dat wij u hebben kunnen overtuigen dat model 1.3. de basis moet zijn voor de 
stedenbouwkundige structuur in dit deel van het centrum van Rhoon. Eigenlijk is dat niets 
nieuws, omdat wij in 2008 hierover ook reeds afspraken gemaakt hebben. Op 11 augustus 



2008 is namelijk een overeenkomst gesloten tussen gemeente en de heer J. Mahu waar in 
artikel 3.3. lid c het volgende is opgenomen: "Partijen gaan ervan uit dat de gemeente erin 
slaagt de eigendom Dorpsdijk 106 te venverven. De eventuele planschade Dorpsdijk 106 
komt niet voor rekening van de ontwikkelaar". De gemeente heeft zich hiermee verplicht tot 
verwerving van het pand Dorpsdijk 106. Wij gaan er vanuit dat u zich houdt aan deze 
gemaakte afspraak en daadwerkelijk overgaat tot verwerving van genoemd pand. 

Procedure 
Op 8 februari aanstaande zal de gemeenteraad zich in een vertrouwelijke bijeenkomst 
beraden op deze problematiek. Ik heb aangeboden aan het begin van deze bijeenkomst 
desgewenst een nadere toelichting te geven op ons voorstel vervat in model 1.3. en de 
analyse van de andere modellen. Wij zouden dan ook eventuele vragen van raadsleden 
kunnen beantwoorden, zodat de gemeenteraad zich volledig kan laten informeren alvorens 
haar standpunt te bepalen. 

Hoogachtend, 
Namens mijn cliënt drs. J. Mahu, 

Drs. R.G.A.M. Oomes 
Karveel 3 
4902 CR Oosterhout 
Telefoon: 06 - 20439374 
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