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1. Inleiding 

1.1 Projectgegevens 

1.1.1 Gegevens aanvrager 
Aanvrager:    Gemeente Albrandswaard 
Contactpersoon:   Paul Rijken 
Telefoonnummer:   0031 (0) 6 539 575 72 
E-mail:     p.rijken@albrandswaard.nl 

1.1.2 Gegevens project 
Project:    Centrumontwikkeling Rhoon 
Locatiegegevens:  De dorpskern van Rhoon, t.p.v. het Strawinskiplein zoals aangegeven 

op bijgevoegde overzichtstekening 
Aanvraag voor het jaar:  2013 
 
Subsidies voor het onderdeel 'Revitalisering stedelijk gebied en ontwikkeling woonmilieus' kunnen 
worden aangevraagd op basis van de verordening 'Investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2011'. 

1.2 Centrumontwikkeling Rhoon 
Het project Centrumontwikkeling Rhoon betreft een complexe meerjarige binnenstedelijke 
herstructurering van het centrum van Rhoon in de gemeente Albrandswaard. Het project is gestart in 
2008 op basis van de visie “Centrumplan Rhoon 2006”. Dit plan aan de gemeente aangeboden door 
de ontwikkelende partijen, verenigd in een stuurgroep. Inmiddels is de gemeente toegetreden tot de 
stuurgroep, waarin afstemming wordt gezocht tussen de ontwikkelaars van de deelgebieden. 
Inwoners en winkeliers zijn informeel via nieuwsbrieven en bijeenkomsten en formeel via een 
klankbordgroep betrokken bij de totstandkoming van de visie en de gefaseerde uitwerking en 
realisatie van deelgebieden daarbinnen. Bij de gefaseerde sloop en herontwikkeling van vastgoed en 
openbare ruimte moet rekening gehouden worden met de huidige eigenaren, huurders, bewoners 
en het winkelend publiek. 
 
Het plangebied wordt omsloten door de Julianastraat, de Rijsdijk en de Viaductweg. Door 
veroudering van het gebied en de slechte kwaliteit van gebouwen en openbare ruimte is 
revitalisering noodzaak. Het huidige centrum wordt nog steeds als woon- en winkelgebied gebruikt, 
maar de bezoekersaantallen nemen af door leegstand in combinatie met de verouderde uitstraling. 
Ook past de huidige uitstraling van het centrum niet meer bij de karakteristieke dorpse uitstraling 
van Rhoon. Het gemeentebestuur heeft de ambitie om het centrum van Rhoon kwalitatief zodanig te 
verbeteren, dat een modern woon- en winkelgebied wordt gerealiseerd met een dorpse sfeer en 
uitstraling, maar met luxe, eigentijdse winkels. Passend bij het woon- en leefklimaat van Rhoon. Tot 
nu toe zijn de twee polen van het centrumgebied – de beide supermarkten met bijbehorende 
parkeerconcentraties – ontwikkeld en richt de aandacht zich op het tussenliggende gebied, dat de 
beide polen met elkaar moet verbinden en zo het hart van het centrum moet worden.   
 
Voor meer informatie en de visie centrumplan Rhoon verwijzen we u naar projectwebsite 
www.centrumrhoon.nl. 
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1.3 Subsidieaanvraag 
Al in 2006 is voor de inrichting van de openbare ruimte gekozen voor het gebruik van kwalitatief 
hoogwaardige materialen (een hogere kwaliteit dan standaard in de gemeente wordt toegepast). Het 
eerste deelgebied, rond de MCD supermarkt, is volgens dit hoge kwaliteitsniveau ingericht. Ook het 
tweede deelgebied, rond de AH supermarkt, wordt dankzij subsidie in 2012 ingericht volgens de hoge 
kwaliteitseisen. De trend is daarmee in positieve zin gezet.  
De gemeente heeft de laatste jaren met name haar energie gericht op het faciliteren van de 
herontwikkeling van vastgoed om vervolgens de gewenste ingrepen in de openbare ruimte te doen. 
De ingrepen in de openbare ruimte zouden daarbij vanuit de vastgoedontwikkeling gefinancierd 
worden. Door de vastgoedcrisis komt deze ontwikkeling tot stilstand. Als gemeente willen we ons 
daar niet bij neerleggen. Wij proberen nu met behulp van subsidiegelden alsnog de noodzakelijke 
ingrepen in de openbare ruimte mogelijk te maken, rekening houdend met de toekomstige 
vastgoedontwikkeling en wijziging in de stedenbouwkundige structuur (lees geen bomen platen, 
waar ze later weg moeten en zo min mogelijk parkeervakken maken, die later weg moeten). 
Verschillende eigenaren hebben aangegeven dat, als het de gemeente lukt de openbare ruimte met 
hoogwaardige materialen op te knappen, zij in afwachting van betere tijden ook hun bestaande 
vastgoed een ‘facelift’ zullen geven.  
 
De raad heeft het college in april 2012 de opdracht gegeven om extra parkeerplaatsen te realiseren 
in en rond het centrum. Omdat er niet vanuit vastgoedontwikkeling bijgedragen kan worden is er 
alleen geld om parkeerplaatsen in standaard materialen te realiseren. Ten behoeve van de 
subsidieaanvraag is met bewoners en ondernemers een aanvullend Groen- en Kwaliteitsplan 
opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte. Zonder de subsidie zullen alleen extra 
parkeerplaatsen gerealiseerd worden in standaard materiaal en zullen de overige werkzaamheden 
voor verbetering van de groenstructuur en de ruimtelijke kwaliteit niet uitgevoerd worden. Dit houdt 
in dat zonder subsidiegelden het beoogde kwaliteitsniveau de komende jaren niet kan worden 
gerealiseerd. Op bijgevoegde tekening (bijlage 1) is het plangebied voor deze subsidieaanvraag voor 
uitvoeringsjaar 2013 weergegeven. Voor een goed overzicht hebben we in deze tekening ook het 
plangebied rond AH supermarkt voor de toegekende subsidie voor uitvoeringsjaar 2012. 
 

2. Projectplan 
Het projectplan Centrumontwikkeling Rhoon is geschreven in mei 2011 (bijlage 2). Dit projectplan 
volgde uit een actualisatie van de projectgegevens, evenals een aangescherpte projectmatige aanpak 
van de gemeente. Het project Centrumontwikkeling Rhoon is echter een dynamisch proces waarbij 
zich in de loop van het project diverse wijzigingen hebben voorgedaan. Deze subsidieaanvraag kan 
worden beschouwd als een aanvulling op het projectplan van 2011.  

2.1 Medewerking bewoners en betrokken partijen 
De gemeente Albrandswaard heeft een projectmatige aanpak waarbinnen burgerparticipatie een 
belangrijk deel uitmaakt van de planontwikkeling. Zodoende is er veel ruimte voor diverse partijen 
om mee te denken en mee te beslissen over de ontwikkeling en invulling van het centrum van 
Rhoon. De bewoners en ondernemers zijn op verschillende manieren bij het project betrokken. 

2.1.1 Bewonersavonden en website 
Naast de klankbordgroep en stuurgroep worden participatie-avonden voor bewoners en 
ondernemers georganiseerd om mee te denken over het ontwerp. Bewoners worden op de hoogte 
gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen via de nieuwsbrief en de speciale interactieve 
projectwebsite Centrumontwikkeling Rhoon www.centrumrhoon.nl. 
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2.1.2 Ontwikkelende partijen 
Voor de ontwikkeling van het centrum van Rhoon is de gemeente grotendeels afhankelijk van 
ontwikkelende partijen. Ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het 
bestaande vastgoed en leveren daarnaast een financiële bijdrage voor de realisatie van de openbare 
ruimte. De gemeente heeft de regie en is verantwoordelijk voor de integrale visie en de inrichting 
van de openbare ruimte. Als de vastgoedontwikkeling stil valt, droogt ook de financieringsstroom 
voor de revitalisering van de openbare ruimte (grotendeels) op.  

2.1.3 Reguliere overlegvormen 

Klankbordgroep 
De klankbordgroep vertegenwoordigt de inwoners van Rhoon en in het bijzonder de bewoners en 
ondernemers in en om het centrumgebied. Zij dragen vanuit hun lokale kennis bij aan de kwaliteit 
van het project. De klankbordgroep heeft een adviserende rol. 

Stuurgroep 
De ontwikkelende partijen vormen samen met de gemeente een stuurgroep. De doelstelling van de 
werkgroep is sinds 2006 een aantal malen bijgesteld. Bij vaststelling van de stedenbouwkundige visie 
was de intentie van de stuurgroep dat ontwikkelende partijen in onderling overleg een integraal plan 
voor de vastgoedontwikkeling en openbare ruimte realiseren, waarbij de gemeente slechts drie 
concrete ingrepen betaald (reconstructie van de Dorpsdijk, aanleg van een schoonwaterduiker en de 
gronden van de gemeente om niet inbrengen ). Vanaf 2008 is de gemeente zich nadrukkelijker met 
de planuitwerking gaan bezighouden, omdat de ruimtelijke en financiële afstemming tussen de 
deelontwikkelingen te wensen over liet. De insteek is toen gewijzigd naar de situatie waarbij de 
gemeente verantwoordelijk wordt voor de realisatie van de openbare ruimte en ontwikkelende 
partijen vanuit de vastgoedexploitatie bijdragen aan de revitalisering van de openbare ruimte. Leden 
van de stuurgroep hebben, of hebben zicht op een ontwikkelovereenkomst met de 
gemeente Albrandswaard. De vastgoedcrisis heeft een stok in de wielen van de stuurgroep gestoken, 
met het gevolg dat na de inspanningen vanuit de ontwikkelende partijen om tot een 
ontwikkelovereenkomst te komen steeds verder teruggelopen zijn en de een na de andere 
ontwikkelaar de gemeente te kennen gaf voorlopig af te zien van herontwikkeling met het gevolg dat 
de stuurgroep sinds begin 2010 niet meer bij elkaar komt en ook het bilateraal overleg met de 
ontwikkelende partijen beperkt is. 
 
Nu de vastgoedontwikkeling tot stilstand komt, verlegt de aandacht zich naar ondernemers en 
burgers die samen met de gemeente op zoek gaan naar manieren om te investeren in de kwaliteit, 
waaronder het verkrijgen van subsidie en de inzet van vrijwilligers. 

2.1.4 Burgerontwerpteam 
Een nieuwe en innovatieve manier van burgerparticipatie is het inzetten van een 
“burgerontwerpteam”. Na het raadsbesluit van 2 april jongst leden is de gemeente op zoek gegaan 
naar inwoners en ondernemers die op vrijwillige basis me zouden willen werken aan het opstellen 
van een ‘Groen- en kwaliteitsplan’. Enkele vrijwillige bewoners (waaronder studenten) met een 
ontwerpachtergrond zijn bereid gevonden een burgerontwerpteam te vormen. Dit team van 
vrijwilligers neemt het initiatief bij het maken van een ontwerpvoorstel voor de inrichting van het 
centrum en de aankleding met straatmeubilair, groen en kunst. Ook zijn een aantal lokale 
ondernemers bereid gevonden om mee te denken over inrichting en onderhoud, inclusief 
alternatieve afspraken/ financieringsconstructies voor het onderhoud. Een plan voor en door 
gebruikers van het centrum, dat door de gemeente als uitgangspunt wordt gebruikt voor de verdere 
inrichting van het centrum. 
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Het ontwerpteam heeft eerst twee ontwerpsessies op locatie georganiseerd, waarbij bewoners en 
ondernemers vooraf konden meedenken over de inrichting van het centrum. Bovendien zijn 
bewoners d.m.v. een uitgebreide enquête gevraagd naar hun beleving van het centrum. Op basis van 
deze ontwerpsessie wordt een eerste concept gemaakt, welke wordt teruggekoppeld met de 
betrokkenen. Zo nodig wordt deze processtap herhaald. Het ontwerp wordt vervolgens besproken in 
de klankbordgroep. De uitkomst van dit proces wordt door de gemeente als uitgangspunt gebruikt 
voor het inrichtingsplan. Op deze wijze worden de toekomstige gebruikers van het centrum stap voor 
stap betrokken bij het ontwerpproces en wordt het draagvlak van de plannen vergroot. Het bij deze 
aanvraag gevoegde inrichtingsplan is dan ook gebaseerd op het ontwerpvoorstel van het 
burgerontwerpteam. 

2.2 Beleidsuitgangspunten 

2.2.1 Visie centrumontwikkeling Rhoon 
De Visie Centrumplan Rhoon (2006) is door de ontwikkelende partijen ter vaststelling aan de 
gemeente aangeboden. Dit met de intentie dat de ontwikkelende partijen, verenigd in een 
stuurgroep, in gezamenlijkheid de openbare ruimte realiseren en in onderling overleg elk voor hun 
deellocatie de vastgoedontwikkeling realiseren. In 2009 is deze visie herzien omdat enkele plannen 
uit 2006 niet haalbaar meer waren.  
In 2009 is in de stuurgroep hard gewerkt aan de uitwerking van plannen zoals vastgesteld in de Visie 
Centrumplan Rhoon (2006). Tijdens dit proces is er maandelijks overleg gevoerd met de 
klankbordgroep, als afvaardiging van de bewoners en winkeliers. Op 9 december 2009 is de 
voortgang in de planuitwerking gepresenteerd aan een breed publiek van toekomstige bewoners en 
gebruikers van het centrum. De uitstraling van de plannen werd positief ontvangen door de 
bezoekers. 
 

  
 

2.2.2 Toekomstvisie Albrandswaard 
In een samenhangende, integrale toekomstvisie wil de gemeente de strategische opgaven waar 
Albrandswaard de komende tijd voor staat verder uitwerken. Onder deze integrale visie vallen zowel 
de economische, ruimtelijke, maatschappelijke, woon- en veiligheidvisie alsook de visie op 
wijkleefbaarheid.  
Het allerbelangrijkste bij het tot stand komen van de toekomstvisie is het samen met alle 
betrokkenen (inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen) nadenken over de toekomst van 
Albrandswaard. Ook het vormgeven van een duurzame relatie tussen bestuur en samenleving is doel 
van de toekomstvisie. De gewenste vorm van deze relatie wil het bestuur niet van te voren opleggen, 
maar in overleg met burgers, ondernemers en instellingen vaststellen aan het begin van het proces. 
De Visie Centrumplan Rhoon (2009) is in het traject van de toekomstvisie nogmaals belicht en vanuit 
een breder (gemeentebreed) perspectief met bewoners besproken. 
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2.2.3 Gemeente verzorgende functie 
Omdat het centrumgebied van Rhoon een gemeente verzorgende functie heeft, levert de 
verbetering van de kwaliteit van het centrumgebied een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de 
leefomgeving van de inwoners van Albrandswaard. In relatie tot de versterking van de recreatieve 
aantrekkingskracht van het landelijk gebied in Albrandswaard door diverse projecten gericht op 
versterking van de verblijfskwaliteit van gebieden (o.a. Het Buijtenland van Rhoon, polder 
Albrandswaard, Johannapolder, Kijvelanden) en versterking van de groen-blauwe verbindingen 
ontstaan er ook kansen voor groei van de recreatieve betekenis van centrum Rhoon. Daarmee levert 
de verbetering van de kwaliteit van het centrumgebied een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de 
leefomgeving van recreanten uit de stadsregio. 
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2.3 Verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte 
De kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum van Rhoon is momenteel erbarmelijk slecht. De 
bijgevoegde foto’s schetsen een reëel beeld van de huidige kwaliteit van de openbare ruimte. De 
voorzieningen en aanpassingen in de openbare ruimte leiden tot een extra verbetering van de 
kwaliteit van de openbare ruimte, waarbij de kwaliteit minimaal 1 niveau (maar veelal meerdere 
niveaus), schaal of trede verbetert op grond van de kwaliteitscatalogus CROW 2010.  
 

Bestaande kwaliteit    Verbeterde kwaliteit 
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Bestaande kwaliteit    Verbeterde kwaliteit 
 

  
 

2.4 Noodzaak subsidie 
Zoals beschreven wil de gemeente het gehele centrum van Rhoon kwalitatief hoogwaardig inrichten 
– dus een hogere kwaliteit dan standaard binnen de gemeente wordt toegepast. Een start is hiermee 
reeds gemaakt. Als gevolg van de crisis zijn er geen financiële middelen om het centrum hoogwaardig 
in te richten. Zonder subsidie is het niet mogelijk deze kwaliteit aan het centrum te geven. Dit houdt 
in dat de beoogde ‘dorps chique’ en eigentijdse inrichting van het centrum niet kan worden 
gerealiseerd, maar dat er enkel standaard materialen kunnen worden toegepast, wat de uitstraling 
van het centrum niet ten goede komt. Ook het ‘Groen- en kwaliteitsplan” dat met grote inzet van 
bewoners en ondernemers tot stand is gekomen kan zonder de subsidie niet gerealiseerd worden. 
Subsidie ten behoeve van de inrichting van de openbare ruimte zal een grote kwalitatieve impuls 
geven aan de verblijfskwaliteit van het centrum van Rhoon en daarmee een enorme meerwaarde 
betekenen voor het centrum als winkel- en verblijfsgebied. Dit komt niet alleen de woonkwaliteit van 
Rhoon ten goede, maar vanwege de gemeente verzorgende functie van de kern Rhoon voor 
Albrandswaard en de in ontwikkeling zijnde recreatieve functie van Albrandswaard als groene, 
dorpse oase in de Stadsregio ook voor de gehele gemeente en de Stadsregio Rotterdam. 

2.5 Verbetering van de kwaliteit leefomgeving 
Het toepassen van gebakken materialen, brede banden en kwalitatief hoogwaardig staatmeubilair en 
groen geeft een directe kwaliteitsimpuls aan de esthetische en duurzame uitstraling van het centrum 
als verblijfsgebied. Naast esthetiek en duurzaamheid levert de betrokkenheid van burgers en 
ondernemers bij opstellen van het groen- en kwaliteitsplan voor het centrum, de realisatie daarvan 
en de participatie in (de financiering van) het onderhoud op zichzelf ook een belangrijke bijdrage aan 
de verbetering van de beleving van de leefomgeving (de beleving van een reis is niet alleen de 
bestemming maar zeker ook de weg om daar te komen). Bij het opstellen van het inrichtingsplan 
door de gemeente en het ontwerp door het ontwerpteam wordt daarnaast uitgebreid stilgestaan bij 
de verschillende maatschappelijke aandachtspunten gebruiksaspecten.  
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2.5.1 Verkeersproblematiek 
De beleving van de verkeershinder is de laatste jaren in Rhoon ernstig vergroot. In het nieuwe 
inrichtingsplan wordt de verkeersstructuur verbeterd door de inrichting van ontsluitingswegen (50 
km) langs het centrum en de inrichting van enkele erftoegangswegen (30 km) binnen het 
centrumgebied volgens de principes van duurzaam veilig. Hiermee wordt de verkeersstructuur 
verhelderd, de verkeerssnelheid binnen het centrum teruggebracht en de verkeersveiligheid 
vergroot, ook voor fietsers en voetgangers. Bovendien worden hiermee enkele duidelijke 
aanlooproutes en entrees naar het centrum gecreëerd, waarmee het centrum als geheel 
herkenbaarder wordt en de “loop” naar het centrum verbeterd. 
 
Naast de ontsluitingsstructuur en looproutes zijn met name het te kort aan parkeren en de 
bevoorrading van de winkels belangrijke verbeterpunten. Op 2 april jongst leden heeft de gemeente 
zoekgebieden aangewezen voor het realiseren van extra parkeerplaatsen. Het ontwerp voor deze 
gebieden wordt in nauwe samenspraak met bewoners en winkeliers opgesteld waarbij parkeren en 
bevoorrading zoveel mogelijk worden geoptimaliseerd. Tot slot worden de problemen rondom het 
fietsparkeren in het ontwerp opgelost door met de gebruikers een keuze te maken over de toe te 
passen voorzieningen voor fietsparkeren en hier specifieke gebieden voor aan te wijzen. 

2.5.2 Sociale veiligheid 
Bij de inrichting van de openbare ruimte is rekeningen gehouden met de problemen die zich in het 
verleden hebben voorgedaan met hangjongeren. Doordat de gebruikers – als gevolg van het inzetten 
van een burgerontwerpteam – nauw bij het ontwerp is betrokken, is een helder beeld gevormd van 
de werkelijke problematiek en kan de gemeente hierbij goed inspelen op de wensen van de 
bewoners. 

2.5.3 Stedelijk groen 
Het burgerontwerpteam heeft een ontwerpvoorstel gedaan voor de (groene) inrichting en 
aankleding van het centrum. Voor dit ontwerp is door het ontwerpteam in samenspraak met de 
bewoners en ondernemers gekozen voor ‘dorps ecologie’: een zo duurzaam en ecologisch 
verantwoord mogelijk ontwerp. Een aantal elementen hieruit zijn het hergebruik van regenwater, 
aanleg van sedumdaken, groene wanden, zonnecellen en toepassing van LED verlichting. Doordat dit 
ontwerp in direct overleg met (en door) bewoners en ondernemers is gemaakt, is de toekomstige 
inrichting van het centrum optimaal afgestemd op de wensen van de toekomstige gebruiker. De 
gemeente heeft onvoldoende budget voor inrichting én onderhoud conform dit Groen- en 
kwaliteitsplan waardoor dit plan dus alleen gerealiseerd kan worden met behulp van subsidie voor 
de inrichting en alternatieve afspraken/ financieringsconstructies voor het onderhoud. Het 
inrichtingsvoorstel is tevens als bijlage aan deze aanvraag toegevoegd (bijlage 5). 

2.5.4 Waterberging 
Achter het Strawinskiplein bevond zich in het verleden een 
vijver. Teneinde meer parkeergelegenheid te creëren is deze 
vijver in 2007 gedempt. Hiermee is de 
oppervlaktewaterberging direct in het centrum komen te 
vervallen. Middels het toepassen van een 
waterbergingssysteem onder de bestrating wil de gemeente 
de waterberging direct in het centrum herstellen. Bovendien 
onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om vanuit deze 
waterberging het groen van water te voorzien. Door een 
waterelement – een hardstenenplaat waar water over 
stroomt – wordt het water zichtbaar gemaakt voor het winkelend publiek.  
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2.5.5 Afvalinzameling 
Ten behoeve van de verbetering van het straatbeeld en het centraal inzamelen van diverse soorten 
afval worden bovengrondse containers vervangen door ondergrondse containers in zogenaamde 
milieuparken. Vanwege landelijke afspraken bevinden deze milieuparken zich bij voorkeur in de 
nabijheid van supermarkten. 

2.5.6 Kunst 
In het verleden stond, nabij de locatie van het oude gemeentehuis in het 
centrum, sculptuur van de beeldbouwer Ian Pieters uit Rhoon. Het is 
gemaakt van beschilderd metaal en heet "A Folly for Strawinsky", bedoeld 
als een feestelijk triomfboogje voor de componist Strawinski. De sculptuur 
was oorspronkelijk bedoeld voor het centrum, maar door ruimtegebrek 
heeft deze in het verleden een andere plaats gekregen. In het nieuwe 
inrichtingsplan wordt de ‘Strawinskisculptuur’ geplaatst waar hij 
oorspronkelijk was bedoeld, op het kruispunt van de Dorpsdijk, het 
Strawinskiplein en het Louwerensplein, in het hart van het centrum. Hier 
kruisen de belangrijkste bezoekersstromen elkaar.  

2.5.7 Terugbrengen historische elementen 
Op de plekken waar de belangrijkste voetgangersstromen lopen en de aanlooproutes/entrees van 
het centrumgebied te markeren worden pergola’s geplaatst, gebruik makend van de in onbruik 
geraakte overkapping van de brug en delen van de luifel langs de bebouwing van het Strawinskiplein. 
De pergola’s en de luifel worden deels met groen bekleed. Een foto van de luifel en een “artist 
impression” van de pergola zijn hieronder weergegeven. 
 

  

2.5.8 Structuur 
Blauwe LED verlichting begeleidt de voetgangersstroom tussen de twee polen, te weten de beide 
supermarkten. De blauwe LED verlichting loopt vanaf het waterelement ook langs de luifels en 
markeert/symboliseert hiermee de waterstroom vanuit de waterberging naar de groenelementen.  
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3. Financiële gegevens 
De gemeente Albrandswaard heeft de wens het gehele ontwerp uit te voeren. Hiervoor vraagt de 
gemeente Albrandswaard een subsidie aan van: € 849.415,05,-- 
Wij beseffen ons echter dat de stadsregio een beperkte hoeveelheid subsidiegelden beschikbaar 
heeft. Wij willen voorkomen dat er, wanneer er onvoldoende subsidiegelden beschikbaar zijn, veel 
werk (onder andere door vrijwilligers) voor niets is gedaan en het centrum van Rhoon in zijn geheel 
de huidige erbarmelijke kwaliteit houdt. Daarom hebben wij naast het totale inrichtingsplan, tevens 
een basisvariant financieel berekend. In de basisvariant wordt een groot deel van het complete 
inrichtingsplan gerealiseerd, waarbij niet alle onderdelen worden uitgevoerd. 
Wij verzoeken u, wanneer er onvoldoende subsidiegelden beschikbaar zijn om het gehele ontwerp te 
subsidiëren, ons een bedrag van € 642.549,38,-- subsidie te verstrekken voor de basisvariant.  
 
De bedragen zijn gespecificeerd in bijgevoegde kostenraming (Bijlage 4). 
 
Zijn de subsidiabele kosten: 
a. noodzakelijk om het project uit te voeren      ja / nee 
b. rechtstreeks aan het project toe te rekenen      ja / nee 
c. na indiening van de aanvraag gemaakt      ja / nee 
d. voor rekening van de aanvrager       ja / nee 
 

4. Woningmarktafspraken 
Heeft het algemeen bestuur van de stadsregio ingestemd met het convenant  
Woningmarktafspraken 2010-2015 van de aanvragende gemeente   ja / nee 
 
Een voorwaarde voor subsidiëring is dat het project valt in een gebied dat is opgenomen op de prioriteitenlijst 
Gezonde Woningmarkt. 
 

5. Prioriteitenlijst 
Het project valt binnen een gebied op de categorie B–lijst, namelijk Rhoon. 
 
Wanneer er meer aanvragen binnenkomen dan dat het subsidieplafond toe laat moet er een afweging worden 
gemaakt. 
 

6. Toetsingskader 

6.1 Bijdrage beleidsprogramma’s RSA 
In dit hoofdstuk staat beschreven op welke wijze het project bijdraagt aan de onderstaande 
beleidsprogramma’s van de stadsregio, namelijk: 

 Economie: focus en differentiatie in economische programmering; 
 Verkeer en vervoer: robuust mobiliteitssysteem; 
 Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod 
 Groen: samenhangend metropolitaan landschap; 
 Milieu: leefomgevingskwaliteit en klimaataanpak; 
 Jeugdzorg: sluitende keten, passende financiering en centrale rol gemeenten. 
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6.1.1 Economie: focus en differentiatie in economische programmering 
Het huidige centrum wordt nog steeds als winkelgebied gebruikt, maar door veroudering, leegstand 
en de slechte uitstraling nemen de bezoekersaantallen af. 
Op basis van een distributieplanologisch onderzoek is gebleken dat er binnen het centrum van Rhoon 
(naast woningbouw) mogelijkheden zijn voor de uitbreiding van de commerciële voorzieningen. 
Voorwaarde hiervoor is dat deze uitbreiding gepaard gaat met een kwaliteitssprong van de openbare 
ruimte. Door te investeren in de openbare ruimte wil de gemeente het vertrouwen bij ondernemers 
en ontwikkelaars terugwinnen in de toekomst van het centrum, zodat er door hen weer geïnvesteerd 
wordt en de vastgoedontwikkeling opnieuw op gang komt. Het project Centrumontwikkeling Rhoon 
sluit daarmee tevens aan bij de nieuwe detailhandelafspraak – zoals is vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur van de stadsregio en in het Regionaal Economisch Overleg – binnen de stadsregio 
om geen nieuwe winkelgebieden te creëren, maar om bestaande winkelgebieden te revitaliseren.  
 
Het centrum van Rhoon biedt in de toekomst een winkelfaciliteit met een chique, dorps karakter. Dit 
is een milieu dat zeldzaam is in de stadsregio. De revitalisering van het centrum van Rhoon moet in 
onze visie de evenknie zijn van het in ontwikkeling zijnde ‘Buitenland van Rhoon’ en de recreatieve 
kwaliteiten van Albrandswaard als geheel. Door de kwaliteitssprong van het centrum van Rhoon kan 
het centrumgebied een ontvangst bieden voor recreanten die met de metro onze groene, dorpse 
oase in de Stadsregio komen ontdekken met gelegenheid om niet alleen een fiets te huren, maar ook 
even te stoppen voor een kopje koffie met iets lekkers, een paar kleine boodschappen bij dé echte 
Rhoonse bakker, slager of groentewinkel met onze lokale producten, of gewoon bij de supermarkt. 

6.1.2 Verkeer en vervoer: robuust mobiliteitssysteem 
Met de realisatie van het centrumplan wordt het centrum ook ingericht volgens de principes van 
duurzaam veilig. De bestaande verkeersstructuur blijft grotendeels gehandhaafd, maar moet volledig 
nieuw ingericht om te voldoen aan de daarvoor geldende normen en richtlijnen. Rond het centrum 
worden gebiedsontsluitingswegen ingericht met asfalt en plateaus bij de entrees van het centrum, 
waarmee een soepele afwikkeling langs het centrum en de toegang naar het centrum duurzaam is 
gewaarborgd.  
 
Binnen het centrum worden de verschillende bestratingsmaterialen als de subsidie wordt toegekend, 
vervangen door gebakken klinkers. In het centrum wordt de verblijfkwaliteit verbeterd door de 
prioriteit te leggen bij de voetganger (auto te gast). Dit betekent dat in het ontwerp veel aandacht is 
besteed aan een kwalitatief hoogwaardige inrichting van pleinen en de verbindende looproutes.  
 
Een belangrijk aandachtspunt is de ontsluiting voor bevoorradingsverkeer. Bij de MCD supermarkt is 
een aparte distributiestraat gerealiseerd. Voor de Albert Heijn is de realisatie van een 
distributiestraat op dit moment nog niet mogelijk. Om de toegang tot de distributiehof comfortabel 
en veilig te maken, wordt de manoeuvre van de vrachtwagen gescheiden van het reguliere verkeer 
door de tegenovergelegen parkeerplaats aan te passen, een plateau tussen deze parkeerplaats en de 
distributiehof te realiseren en stoplichten te plaatsen die het verkeer stilzetten op het moment dat 
de vrachtwagen achteruit steekt. 
 
Om de bereikbaarheid voor fietsers te bevorderen worden langs de nieuw in te richten 
ontsluitingswegen fietsstroken gerealiseerd die het centrum verbinden met de bestaande (regionale) 
fietsroutes. Daarnaast worden extra voorzieningen voor fietsparkeren in het centrum gerealiseerd. 
 
Het centrum van Rhoon is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Door de 
voetgangersverbindingen naar de bestaande haltes en het metrostation te verbeteren willen we het 
gebruik van het openbaar vervoer bevorderen. Door de toevoeging van elementen in de openbare 
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ruimte, zoals laanbeplanting richting het centrum, ornamentale entrees, aantrekkelijk groen binnen 
het centrum, bankjes en uitbreiding van functies zoals horeca, fietsverhuur en mogelijk een VVV 
willen we in Rhoon een ontvangst bieden voor recreanten.  

6.1.3 Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod  
Voor wonen zoeken we aansluiting bij de Woonvisie Albrandswaard 2009-2013, welke op 26 mei 
2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. In de verdeling van de woningen streven we naar een mix 
van prijsklassen en doelgroepen met een accent op jongeren en senioren. 
Daarnaast worden er in en rondom het centrum zorgwoningen gerealiseerd. Deze woningen voorzien 
in de toenemende behoefte naar zorg binnen de gemeente.  
Met de inrichting van de openbare ruimte wordt eveneens rekening gehouden met de aanwezigheid 
van senioren binnen het centrum. Hiertoe wordt het platform gehandicapten beleid betrokken bij 
het ontwerp. 

6.1.4 Groen: samenhangend metropolitaan landschap 
Rhoon kan als typisch dijklint niet losgezien worden van het omliggende landschap waar bovendien 
diverse projecten worden gerealiseerd, gericht op versterking van de verblijfskwaliteit van gebieden 
(o.a. Buytenland, polder Albrandswaard, Johannapolder, Kijvelanden) en versterking van de 
groenblauwe verbindingen. 
De groeninrichting voor het centrum zijn door het burgerontwerpteam in nauw overleg met de 
bewoners gemaakt, waarmee deze inrichting naadloos aansluit bij de wensen van de toekomstige 
gebruikers. Een belangrijke wens vanuit de bewoners is de toevoeging of versterking van de 
laanbeplanting langs de belangrijkste toegangswegen tot het centrum: de Dorpsdijk, Rijsdijk, 
Werkersdijk en de Viaductweg. Dit zijn tevens de wegen die de Dorpskern verbinden met het 
omliggende landschap en de (regionale)fietsroutes waarlangs om die redenen ook fietsstroken 
worden gerealiseerd. 

6.1.5 Milieu: leefomgevingskwaliteit en klimaataanpak 
Door de nieuwe inrichting van de ontsluitingswegen om het centrum en het toepassen van 
verkeersremmende voorzieningen in het centrum wordt de intensiteit en snelheid van het verkeer in 
het centrum teruggebracht en verlegd naar de ontsluitingswegen om het centrum. Deze 
ontsluitingswegen worden gerealiseerd in asfalt, waardoor het verkeerslawaai wordt gereduceerd. 
Daarnaast wordt stevig ingezet op verbetering van de wandelroutes, de bereikbaarheid voor fietsers 
en het realiseren van voldoende en kwalitatief betere fietsparkeerplaatsen, om gebruikers van het 
centrum te verleiden de auto te laten staan.  
 
Naast het aanbrengen van extra waterberging in het centrum, wordt er een volledig gescheiden 
rioolstelsel aangelegd. Om het afgekoppelde water af te voeren naar het oppervlaktewater is het 
HWA-riool via een schoonwaterduiker verbonden met de watergangen in het aanliggende park en is 
de bergingscapaciteit in het park vergroot. Door de koppeling tussen de waterberging in het centrum 
met de watergangen in het park is er ook in droge periodes water beschikbaar voor de irrigatie van 
het groen in het centrum.  
 
Door toepassing van ondergrondse waterberging, sedumdaken, groene wanden, irrigatie van het 
groen vanuit de waterberging en toevoeging van waterelementen is het centrum beter voorbereid 
op perioden van droogte, hitte en extreme regenval en is het centrum aangepast op de toenemende 
grilligheid van het klimaat.  
 
De toepassing van zonnecollectoren en het gebruik van hemelwater voor het doorspoelen van de 
toiletten wordt nog verder onderzocht in overleg met de eigenaar van het Strawinskiplein.  
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Om zo efficiënt mogelijk met ruimte om te gaan is er in het centrum gezocht naar alternatieve 
mogelijkheden voor parkeren. Dit heeft geresulteerd in een ondergrondse parkeergarage onder de 
MCD en een parkeerdek boven de Albert Heijn. 
 
‘Proef Albrandswaard’ is een platform van lokale agrariërs, distributeurs, winkeliers en horeca 
ondernemers die zich tot doel heeft gesteld om de productie, distributie, toepassing, verkoop en 
promotie van lokale producten voor de lokale markt ‘op de kaart te zetten’. Sinds enkele maanden is 
er een biologische markt in Poortugaal. De revitalisering van het centrum van Rhoon zou de 
ondernemers in het centrum die aangesloten zijn bij dit initiatief nieuwe mogelijkheden kunnen 
bieden om de verkoop en promotie van lokale producten verder uit te bouwen. 

6.1.6 Jeugdzorg: sluitende keten, passende financiering en centrale rol gemeenten 
Voor kinderen en jongeren zijn in Rhoon voldoende voorzieningen. Bijna alle kinderen zitten bij een 
club of vereniging en er zijn voldoende informele ontmoetings- en speelplekken, zoals trapveldjes en 
hangplekken. Op verschillende locaties laat de kwaliteit van deze plekken te wensen over. Om de 
opgaven in beeld te brengen wordt samen met de bewoners gewerkt aan een plan voor de 
speelplaatsen.  
Het centrum van Rhoon biedt ruimte voor jeugdzorg. Direct aan de rand van het centrum van Rhoon 
is dit jaar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geopend. Ouders, kinderen, jongeren en 
professionals kunnen met hun vragen over onder andere gezondheid, opvoeden en opgroeien 
terecht bij het CJG.  
Daarnaast zijn er jongerenwerkers gevestigd in Rhoon, die ambulant jongerenwerk verrichten, onder 
andere in het centrum van Rhoon. Door contact te leggen met jongeren op straat en het 
ondersteunen van activiteiten en initiatieven, wordt overlast op een preventieve manier voorkomen. 
Daarnaast fungeren de jongerenwerkers als een schakel tussen omwonenden en jeugd. In het 
ontwerp voor het centrum wordt rekening gehouden dat de inrichting gezellig en uitnodigend is, 
maar tegelijkertijd overlast die gepaard kan gaan met het ‘hangen’ van jeugd zoveel mogelijk 
voorkomt. Hiertoe zal over het ontwerp nog overleg gevoerd worden met de jongerenwerkers en de 
politie.  

6.2 Innovatieve waarde project 
In het project wordt er op een innovatieve manier omgegaan met de volgende onderdelen: 

 Burgerparticipatie (en educatie); 
 Alternatieve (financierings-) constructies beheer en onderhoud (inzet vrijwilligers, crowd 

funding, sponspring, BIZ); 
 Klimaatadaptatie. 

6.2.1 Burgerparticipatie (en educatie) 
Middels de klankbordgroep en de interactieve website werd in het verleden al sterk ingezet op 
burgerparticipatie. Met het inzetten van een burgerontwerpteam (van deskundige bewoners), zoals 
omschreven in hoofdstuk 2.1.3, worden bewoners op een innovatieve wijze betrokken bij het 
project. 
Dit traject is door ons als positief ervaren omdat er meer dan anders uit het oogpunt van de 
bewoners en directe gebruikers wordt gekeken bij het maken van het ontwerp, zonder dat de 
gemeente daarbij de regie over het project verliest.  
 
Daarnaast heeft het project door de samenstelling van het ontwerpteam (studenten onder 
begeleiding van een ervaren ontwerper) in combinatie met omwonenden en ondernemers een 
educatieve waarde voor alle betrokkenen door de kennisuitwisseling over en weer die plaatsvind bij 
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deze nieuwe manier van werken (learning by doing). Dit leereffect is zeker ook van toepassing op de 
gemeente! 

6.2.2 Beheer en onderhoud 
De groene inrichting van het centrum van Rhoon ligt duidelijk op een hoger niveau dan het 
gemeentelijke kwaliteitsniveau, dat voor de centra is vastgelegd. Om deze ‘plus’ mogelijk te maken is 
vrijwillige inzet en/of een alternatieve financiering noodzakelijk. Op het moment dat er duidelijkheid 
is over het ontwerp en de beschikbaarheid van financiële middelen vanuit de subsidie, zullen we met 
inwoners en ondernemers in overleg treden om afspraken te maken over de uitvoering dan wel 
financiering van het beheer en onderhoud. Te denken valt aan de inzet van vrijwilligers, sponsoring, 
gesponsorde vrijwilligers (lokale vereniging krijgt sponsorgeld onder de voorwaarde dat de 
vereniging onderhoudstaak x uitvoert voor het centrum). Voor het groot onderhoud/ beheer 
technische installaties zal een afspraak gemaakt moeten worden over uitvoering/ alternatieve 
financiering. Als onderdeel van het nieuwe aanbestedingsbeleid onderzoekt de gemeente hoe de 
inzet en betrokkenheid van lokale ondernemers aangewend kan worden in aanvulling op de inzet van 
vrijwilligers. Met de winkeliers onderzoeken we of, zodra de experimentwet BIZ is omgezet in 
reguliere wetgeving, een BIZ (Bedrijven Investering Zone) kan worden ingericht voor de financiering 
van extra kwaliteit en groot onderhoud in het centrum. Dit met het doel om de eigen zeggenschap en 
verantwoordelijkheid van ondernemers bij de ontwikkeling van het centrum verder invulling te 
geven. 

6.2.3 Klimaatadaptatie 
Het toepassen van waterberging onder verharding wordt tegenwoordig op meerdere locaties 
gedaan. Ook de toepassing van groene wanden, hangende tuinen en sedumdaken is in opkomst. De 
combinatie van waterberging en beregening van groene wanden, hangende tuinen en sedumdaken 
vanuit deze waterberging in een oud centrum als Rhoon, valt deze constructie redelijk innovatief te 
noemen.  

6.3 Aandacht voor omwonenden uit specifieke doelgroepen 
In aansluiting op de Woonvisie Albrandswaard 2009-2013 en zoals omschreven in hoofdstuk 6.1.3 
streeft de gemeente naar een mix van woningen voor diverse doelgroepen met een accent op 
jongeren en senioren. Binnen en in de directe omgeving van het centrum worden zorgwoningen 
gerealiseerd voor twee groepen ouderen, de verzilveraar (exclusieve zorg) en de sociale huurders. 
Voor de ouderen die in een (inmiddels te grote) koopwoning willen blijven wonen, zullen 
aanpassingen aanvragen voor hun woning (om uiteindelijk in één keer naar een intramurale 
zorginstelling te verhuizen). Voor deze doelgroep is het belangrijk dat de wandelroutes naar het 
centrum worden aangepakt en er voldoende mogelijkheden zijn om te zitten langs de route en in het 
centrum. 

6.4 Luchtkwaliteit en geluidsbelasting 
De gebiedsontsluitingswegen langs het centrum van Rhoon worden conform de daarvoor geldende 
(CROW) richtlijnen ingericht als 50 km weg en voorzien van snelheid remmende maatregelen. Dit was 
in het verleden niet het geval. Daarnaast wordt de bestaande klinkerbestrating vervangen door 
asfalt, waarmee de geluidsbelasting wordt teruggebracht. 
Daarnaast wordt de centrale as van het centrum, de Dorpsdijk, die nu nog ingericht is als 50 km weg 
ingericht als 30 km weg. Dit vanwege har karakter en de bebouwing dicht tegen de rijbaan. 
 
De gemeente wil de luchtkwaliteit bevorderen in de eerste plaats door de infrastructuur voor fietsers 
en voetgangers te verbeteren. De luchtkwaliteit in het centrum wordt verder verbeterd door de auto 
zoveel mogelijk uit het centrum te weren. Dit wordt gedaan door de parkeervoorzieningen zoveel 
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mogelijk aan de rand van het centrum te realiseren. Ook de ondergrondse parkeervoorziening en het 
parkeerdek dragen hier aan bij. Ook de aan te brengen groenvoorzieningen zullen de luchtkwaliteit in 
het centrum verbeteren. 

6.5 Duurzaam materiaalgebruik 
Voor de Centrumontwikkeling Rhoon zetten we in op een ‘groen’ imago. Het toepassen van 
energiebesparende en duurzame technieken door ontwikkelaars wordt aangemoedigd. Daarnaast 
past de gemeente zelf ook duurzame materialen toe.  
Bij de keuze van de materialen is rekening gehouden met de levensduur van de openbare ruimte. De 
gekozen verharding (gebakken klinkers, asfalt) zorgen voor een lagere onderhoudsfrequentie dan de 
standaard betonstraatstenen. Tevens wordt er triaxiaal geogrid onder de wegfundering toegepast, 
om eventuele zettingsverschillen op te vangen en de onderhoudsfrequentie te verlagen. Voor 
gebakken klinkers geldt bovendien dat deze bij onderhoudswerkzaamheden hergebruikt kunnen 
worden, zonder aan uitstraling in te boeten. 
 

7. Planning 
Alle werkzaamheden worden eind 2012 tot eind 2013 uitgevoegd. De planning van de 
werkzaamheden in het centrum van Rhoon ziet er in hoofdlijnen als volgt uit: 
 
Q4 2012 - Sloop luifel 
Q1 2013 - Inrichting parkeervoorzieningen Korhoenlaan en Bachlaan 
Q1 en Q2 2013 - Aanbrengen riolering en parkeerterrein langs Viaductweg 
Q2 en Q3 2013 - Bouwrijp maken en riolering restgebied 
Q3 en Q4 2013 - Inrichting restgebied 
 

8. Bijlagen 
Bij deze subsidieaanvraag horen de volgende bijlagen: 
 
Bijlage 1:  Tekening projectgebied en planning 
Bijlage 2:  Projectplan Centrumontwikkeling Rhoon 
Bijlage 3:  Onderbouwing toe te passen kwaliteit 
Bijlage 4:  Raming subsidiekosten 
Bijlage 5:  Inrichtingsvoorstel ontwerpteam 
Bijlage 6:  Schetsen bewoners ontwerpproces 
Bijlage 7:  Inrichtingsplan 
 

9. Ondertekening 
 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de loco-burgemeester, 
 
 
 
 
Hans Cats Bert Euser 
 


