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De heer R. Polder (NAP); de heer R. de Jongh (CDA); 
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De heren M.C.C. Goedknegt en J.H.M. Heezen(VVD) 

 De heer P. Rijken (beleidsmedewerker afdeling Bestuur); 
 De heren S. Hammerson M. Bouman (B�O); 
 De heer Oomes (namens Albert Heijn) 

Ons kenmerk Optimaliseringvariant Centrum Ontwikkeling Rhoon – openbaar deel 
 
 

1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Presentatie optimaliseringvariant Centrum Ontwikkeling Rhoon  
De heer Euser vraagt zich af wat er verwacht wordt van de raad over dit onderwerp.  
De heer Van Praag licht toe, dat in de vorige presentatie de stand van zaken is weergegeven met 
een aantal varianten voorzien van een financieel plaatje. Nu vindt informatie plaats over de 
voortgang. De voorbereiding van het inrichtingsplan wordt voortgezet in de volgende raadsperiode en 
is nu nog niet rijp voor besluitvorming. Er is dus nog geen concept-besluit voor het bouwplan van 
Albert Heijn/Mahu.  
De heer Van Wolfswinkel vraagt of dhr. Mahu pas kan bouwen als de nieuwe raad geïnstalleerd is. 
Misschien is het handig om een besluit te nemen ten behoeve van de voortgang.  
De heer Van Praag geeft aan dat de voortgang niet in gevaar is; het bouwen van de Albert Heijn kan 
zo snel mogelijk starten.  
De heer Oomes geeft een korte samenvatting over de gevolgde procedures over de periode 2008 tot 
heden. Op 11 augustus 2008 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente en 
dhr. Mahu. Op 8 april 2009 is er een bouwvergunning afgegeven na toepassing van een artikel 19, lid 
2 procedure. In de tussentijd is het bestemmingsplan geactualiseerd, zodat het bouwplan voldoet 
aan de eisen van het bestemmingsplan. Medio januari is door een omwonende een verzoek om 
schorsing van het bouwplan ingediend bij de rechtbank. Dit verzoek is niet ontvankelijk verklaard, 
waardoor het bouwplan onherroepelijk is en gestart kon worden met bouwen. Voor het functioneren 
van een supermarkt is het essentieel dat er voldoende parkeerplaatsen in de buurt beschikbaar zijn, 
anders zal de omzet te laag zijn om de investering in nieuwbouw rendabel te maken. In de 
overeenkomst van 11 augustus 2008 is een afspraak vastgelegd over de inrichting van het 
Louwerensplein. Bij de overeenkomst is een inrichtingstekening gevoegd dat uitgaat van een 
éénrichtingsweg vanaf de Dorpsdijk richting Julianastraat. In deze inrichtingstekening zijn18 
parkeerplaatsen opgenomen. Om dit plan te realiseren is het noodzakelijk om het pand Dorpsdijk 
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106 aan te kopen, wat contractueel is vastgelegd. De eigenaar is bereid om het pand aan de 
gemeente te verkopen. Om onduidelijke redenen is de aankoop nog steeds niet gerealiseerd.  
Tot onze verbijstering is een discussie opgestart om de centrumvisie te herzien. In de memo van het 
college van burgemeester en wethouders van 22 november 2009 staat op blz. 2: “De laatse 
maanden hebben projectgroep, stuurgroep en klankbordgroep hard gewerkt om de Visie 
Centrumplan Rhoon uit te werken naar een ‘stedenbouwkundige onderlegger’, waarin de 
verschillende ontwikkelingsblokken zijn opgenomen, en een voorlopig ontwerp (vo) inrichtingsplan 
openbare ruimte. Dit heeft heel wat voeten in de aarde gehad. We zijn nu op een punt, dat het vo 
inrichtingsplan openbare ruimte, inclusief voorstel voor materialisering en parkeerbalans, voldoende 
uitgewerkt zijn om opiniërend te bespreken buiten het verband van de stuurgroep en klankbordgroep. 
Hoewel in deze uitwerking getracht is zo dicht mogelijk te blijven bij de door de raad vastgestelde 
kaders in de Visie Centrumplan Rhoon (2006) en het Bestemmingsplan Rhoon Dorp (2009), is er 
behoefte aan richtinggevende uitspraken van de raad op openstaande punten”. 
Onder het kopje “richtinggevende uitspraken inrichtingsplan openbare ruimte centrum Rhoon” staat 
dan de volgende vraag: “Bent u het eens dat het voor de centrumontwikkeling Rhoon niet 
noodzakelijk is om een nieuwe autoverbinding tussen de Juilianastraat en de Dorpsdijk bij bouwplan 
Albert Heijn te realiseren ter hoogte van het Louwerensplein? Dit met het resultaat dat het pand 
Dorpsdijk 106 behouden kan worden en er aansluitend verblijfsgebied voor voetgangers ingericht 
kan worden, dat de nieuwe Albert Heijn met het nieuwe Strawinskyplein verbindt. Dit in afwijking van 
de ontsluitingsstructuur, zoals opgenomen in de Visie Centrumplan Rhoon en het bestemmingsplan 
Rhoon Dorp”.  
Hij stelt, dat de overeenkomst, die heel zorgvuldig stap voor stap tot stand is gekomen, uitgevoerd 
moet worden en de raad niet vrij is om hier zomaar wijzigingen in aan te brengen. De heer Mahu 
heeft inmiddels € 0,5 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van zijn bouwplan en heeft hiervoor 
onroerend goed aangekocht. Hij heeft zich aan de gemaakte afspraken gehouden. Wij houden de 
gemeente aan het contract van 11 augustus 2008 wat wil zeggen dat het pand Dorpsdijk 106 moet 
worden aangekocht en tenminste 18 parkeerplaatsen in het Louwerensplein dienen te worden 
aangelegd. Om de parkeerbalans te realiseren, dienen ook extra parkeerplaatsen te worden 
aangelegd in de Julianastraat. Daarvoor zijn door ons voorstellen gedaan. 
Hoewel wij vasthouden aan de uitvoering van het contract hebben wij ons in de stuurgroep 
Centrumplan Rhoon laten informeren over de modellen die nu in de discussie met u als 
gemeenteraad aan de orde zijn. Deze modellen worden aansluitend aan deze bijeenkomst in het 
belsoten deel aan u gepresenteerd; ons is verzocht deze informatie vertrouwelijk te behandelen, 
hetgeen wij respecteren. In onze brief van 31 januari j.l. hebben wij gereageerd op de voorgestelde 
modellen en aangegeven, dat alleen het door ons ingediende model 1.3 dan wel het contractueel 
overeengekomen inrichtingsplan haalbaar is voor dhr. Mahu. Model 1.3 is een verder uitgewerkte 
variant van de inrichtingsschets, dat deel uitmaakt van de overeenkomst. Het door B�O ontwikkelde 
alternatieve stedenbouwkundig model lijkt voor de gemeente aantrekkelijk, maar daar zijn grote 
financiële nadelen aan verbonden voor zowel de gemeente als voor dhr. Mahu. Procedureel levert dit 
alternatief een forse vertraging op, omdat het bestemmingpslan herzien moet worden. De heer Mahu 
geeft hieraan geen medewerking en wil het alleen nog hebben over de uitvoering van de gesloten 
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overeenkomst; dus aankoop van het pand Dorpsdijk 106. Als dat niet minnelijk lukt, staat het 
gemeentebestuur een andere juridische weg open om dit doel te bereiken. Dhr. Mahu wacht de 
reactie van de gemeente af. Indien er binnen 2 weken geen zekerheid is, dat de gemeente uitvoering 
zal geven aan het inrichtingsplan dat bij de overeenkomst is gevoegd dan wordt serieus overwogen 
om juridische stappen te ondernemen om nakoming van de overeenkomst af te dwingen. Hij 
verzoekt de raad om op 22 februari a.s. een besluit te nemen zodat de raad de mogelijkheid aan het 
college geeft om het contract wat dhr. Mahu met de gemeente heeft afgesloten ook uit te voeren. Zo 
niet dan zijn hij en zijn cliënt de heer Mahu genoodzaakt om naar de rechter te gaan. 
De heer Euser geeft aan dat er 25 parkeerplaatsen als voorwaarde worden gesteld op de 
Louwerensplein. Hij heeft niets gehoord over de andere parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen aan de 
Julianastraat, Beatrixstraat zijn tot dusver niet genoemd.  
De heer Oomes stelt, dat de gemeente zich heeft verplicht tot de aanleg van voldoende 
parkeerplaatsen.  
De heer Van Wolfswinkel vraagt zich af hoe de heer Oomes komt op ultimatum 2 weken.  
De heer Oomes geeft aan dat zij een privaatrechtelijke overeenkomst hebben de gemeente. Als het 
gemeentebestuur deze overeenkomst niet nakomt dan gaan zij naar de rechter.  
De heer Van Praag geeft aan dat er in het besloten deel van de vergadering één van de varianten 
gepresenteerd wordt.  
De heer Polder vraagt zich af wat voor zin het heeft om alternatieven te bespreken nu er een contract 
met dhr. Mahu getekend is. Het is verstandig om het contract op korte termijn uit te voeren.  
De heer Van Praag geeft aan dat er geen contractuele verplichting is om Dorpsdijk 106 aan te kopen; 
wel een inspanning daartoe.  
De heer Wormgoor geeft aan dat de 2-polen structuur in het dorp uitgangspunt was. Er was 
afgesproken dat er niet werd begonnen aan de voormalige stadhuislocatie voordat het aan de Albert 
Heijn kant was geregeld. Vier jaar geleden is uitvoerig gesproken over inrichting, verbindingsweg en 
bouwhoogte. Nu, na 4 jaar, is dat nog steeds niet geregeld.  
 

3. Sluiting 
De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezig sluit de vergadering. 


