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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Geachte dames en heren, 
 
Hierbij informeren wij u, dat ten behoeve van de bouw van 3 vrijstaande woningen aan 
de Tijsjesdijk te Rhoon, voorzien in plan Essendael,  de voorbereidingen worden 
opgestart voor het in procedure brengen van “plan Tijsjesdijk” (een 
voorontwerpbestemminsplan). Een plan waarvoor de raad bevoegd is om vast te 
stellen. 
 
Toelichting 
In het kader van de ontwikkelingen in woongebied Essendael bestaat het voornemen 
om 3 vrijstaande woningen aan de Tijsjesdijk te ontwikkelen. Dit voornemen betreft 
een ondergeschikte afwijking van het bestemmingsplan Essendael waardoor een 
planherziening noodzakelijk is. In de bouw van deze woningen is in bestemmingsplan 
Essendael wel voorzien, daarom is in Essendael ook een bestemming "WG" (wonen) 
en een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Echter de voorgenomen ontwikkeling past 
niet in zijn geheel binnen de begrenzing van de wijzigingsbevoegdheid. Daarom is het 
noodzakelijk deze bestemmingsplan procedure op te starten.  
 
De feitelijke situatie op het perceel is dat de bestaande opstallen (woning en schuur) 
op Tijsjesdijk 10 reeds zijn gesloopt en op het meest oostelijk deel van het perceel 1 
vrijstaande woning is teruggebouwd (reeds gerealiseerd nr. 10d). Op het perceel wordt 
het mogelijk gemaakt 3 vrijstaande woningen toe te voegen. Een en ander is 
stedenbouwkundig passend en gewenst in plan "Essendael". 
De direct belanghebbende  bewoner Tijsjesdijk 10d is op de hoogte van deze 
ontwikkeling, welke ook in zijn belang is opgestart. 
 
Het doel van het bestemmingsplan is te komen tot een bestemmingsplanregeling om 
de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken. Het nieuwe bestemmingsplan 
vervangt voor dit deel het vigerende bestemmingsplan Essendael (13 februari 2006).  
 
Ook wordt met het vaststellen van dit bestemmingsplan een gedetailleerder en 
gewenst eindbeeld gegeven (sturend) op de gewenste ruimtelijke bebouwing aan de 
Tijsjesdijk. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt voor dit deel het vigerende 
bestemmingsplan Essendael (13 februari 2006).  
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Voor het kunnen verlenen van een omgevingsvergunning (bouwvergunning) voor de 
drie vrijstaande woningen en het  feitelijk kunnen uitvoeren van de 3 bouwplannen is 
het nodig dat een procedure tot vaststellen (project) bestemmingsplan wordt gevoerd.  
 
Gelet het bovenstaande is in het kader van deze wro-procedure voorgeschreven dat 
het college de procedure voor een bestemmingsplan voorbereidt en doorloopt.  
De gemeenteraad van Albrandswaard  stelt het bestemmingsplan vast (bevoegdheid 
raad). Het nieuwe bestemmingsplan biedt de grondslag voor het verlenen van de 
omgevingsvergunning. 
 
Planning 
3e kwartaal 2012:  Voor ontwerpbestemmingsplan : inspraak 4 weken  
4e kwartaal 2012: Ontwerpbestemmingsplan zienswijzen (6 weken) 
1e kwartaal 2013: Vaststellen bestemmingsplan (bevoegdheid raad) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de loco-burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Bert G. Euser, mba 
 


