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Hierbij ontvangt u kopieën van nadere stukken die in de bovenvermelde zaak zijn 
ingediend. 

Zoals u is meegedeeld, zal de zaak op 22 juni 2010 worden behandeld op een zitting. 

Hoogachtend, 

de secretaris van de Raad van State, 

mr. H.H.C. Visser 
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Raad van State 
Afdeling Bestuursrechtspraak 
Postbus 20019 
2500 EA DEN HAAG 

Datum: 8 juni 2010 

Betreft: Albrandswaard Bp Rhoon Dorp 

Geachte dames, heren, 

enkele kans van slagen heeft hetgeen "J a l J J 1 ^ ^ ™ ^ n een « e S e r van de gemeente 
r r s S ê L ' r a a ? wTneree^n' i X SeZ^gMan voldoe, de gemeente wel met 
het plan moet instemmen. 

De zitting van 22 juni 2010 Is dus de alledaatste ™3e,Ukheidv«>r o„s om i n v , ^ ^ ^ 
bestemmingsplan, vandaar dat w,, h.erb,, ^ a n om " ' e ^ ^ ^ en de Provincie Zuid Holland 
^ : i 1 ^ ^ £ T T J T m f J ™ 2 ^ ™ % * * aan is een schdkheeld dat 
gfgoedkeu^g van het bestemmingsplan niet meer tegen te houden is. 

Hoogachtend, 

R.J. Vermeer 
W.J.M. Vermeer-Hofland 
Werkersdijk 3 
3161 BL Rhoon 

R.J. Vermeer W.J.M. Vermeer-Hofland 



E U W S A D V E R T E N T I E W E E K B L A i D 

A L B R A N D S W A A R D 
Deze week o.a. in 

DE SCH KEL 
inst-èn afeiiefroüte 

weer succes 

Bridget straalt in 
finale NK turnen 

Sarbecue 
bij JCA 
Het jongerencentrum Al
brandswaard (JCA) aan de 
Albrandswaardsedijk 180 
houdt vrijdag 18 juni een bar

^ festijn begint om 
' * 72.00 

Sportschool krijgt vergunning voor 
gebouw van twaalf meter l>ot)g" 
Sportschoolhouder Arshak 
maakte maandagavond 
gebruik van het spreekrecht 
voor aanvang van de raads
vergadering. De gemeente 
heeft de sportschoolhouder 
vooralsnog geen bouwver
gunning verleend voor een 
sportschool op een grasveldje 
nabij de Scholencampus in 
Portland. Op de locatie is een 
bouw van 12 meter hoogte 
toegestaan terwijl de hoogte 
van het ingediende plan 12,5 
meter is. Omwonenden heb
ben massaal protest aangete
kend tegen deze bouw. 

De sportschoolhpuder kreeg 
van het voormalig college 
(Roelse en Backbier) en van 
de meerderheid van de raad 

het groene licht om de grond 
van het grasveldje aan te 
kopen voor nieuwbouw. De 
sportschoolhouder startte zijn 
sportschool in lege school
lokalen. Dat werd een groot 
succes. Sinds 2008 verzorgt 
de sportschoolhouder ook de 
Buitenschoolse Opvang in 
het gebouw. Dat werd een 
supersucces. Inmiddels is de 
ruimte die de sportschoolhou
der bij de campus gebruik 
hard nodig voor de uitbrei
ding van scholen. Om daar
aan tegemoet te komen stem
de de raad destijds in met de 
uitbreiding van sportzaal tot 
sporthal. 

In zijn toespraak aan de raad 
maakte Arshak duidelijk dat 

de nieuwbouw langer 
geduurd dan gepland, „hf eer
ste instantie zouden wiysamen 
met de gemeente uitoreiden. 
Later bleek dat de gemeente 
dit door bezuinigingen moest 
uitstellen. Daarom moes
ten wij terug naaa de bank 
om een andere financiering 
aan te vragen. Komom, het 
is goedgekeurd en inmiddels 
is de bouwvergunning aan
gevraagd. Als alles voteens 
planning loopt dan verhuL 
wij voor 1 juli 2011 naar hef"' 
nieuwe pand." 
De BSO telt op dit moment 
165 kinderen, terwijl er 
nog eens 45 kinderen op de 
wachtlijst staan. De sport
school heeft duizend leden. 
Sporters en ouders maken 

zich zorgen over een even
tueel niet doorgaan van het 
nieuwbouwplan. Op vragen 
vanuit de raad erkent wethou
der Maret Rombout (EVA) 
dat wanneer het nieuwbouw
plan met een hoogte van 
12 meter was ingediend, de 
gemeente wel met het plan 

'Sad moeteg instemmei^ 
Inmidciel^echten omwonen
den de komst van de sporthal, 
die net zo hoog wordt als het 
wijkcentrum Komforta, aan. 
£ij vinden het geen 
vo5ïeeft..rnmmfii 
school. Op het voetbalveldje 
rust de bestemming 'onder
wijsvoorzieningen', aldus de 
Actiegroep. Op het plan zijn 
ruim honderd bezwaarschrif
ten ingediend. 

Veel mooie kunst in ateliers kunstenaars 

^ 
B A R E N D R E G H T 
■AUH* V TH*LAB«0- i l *UTrCiKTIK 

WK-VOORDEEI 
Sauna entree 
vanaf 17.00 uur 
€ 15,00* 
'Geldig t/m 11 juli 2010 
Zondag t/m donderdag 

www.thermenbarendrecht.nl 

^ » — -

BevTcd-airco. nl 

De nieuwe 
SEAT Ibiza 

tijdelijk al vanaf € 9.495,-* 
www.autocarma.nl 

huls kopen 
Informeer naar onze scherpe 
all-in tarieven 

http://www.thermenbarendrecht.nl
http://www.autocarma.nl

