
 

Aanvullende informatie bestemmingsplan Albrandswaardsedijk 43 (WISH) 
 

Naar aanleiding van het verzoek van Uw raad bij de Carrousel d.d. 21 mei 2012, over aanvullende 
informatie ten aanzien van de alternatieve ontsluiting van het WISH huis via ‘t Wiel het aanvullend 
advies, waarin onder A. nader wordt onderbouwd hoe de in het ontwerp voorgestelde ontsluiting via 

de Albrandswaardsedijk is beoordeeld. Onder B. worden de consequenties van een alternatieve 
ontsluiting via ’t Wiel geschetst. 
A.  In dit onderdeel van het advies wordt nader onderbouwd waarom in de weerlegging van de 

zienswijzen is gesteld dat de komst van het WISH huis met ontsluiting op de dijk een verantwoorde 
situatie is en de intensiteit op de dijk nauwelijks beïnvloedt.  
De Verkeerscommissie maakt de inschatting dat vestiging van het WISH huis met ontsluiting op de 

Albrandswaardsedijk maximaal 20 mvt (bewegingen van motorvoertuigen) per dag op de dijk 
betekent. 
De Verkeerscommissie maakt de inschatting dat modale bewoning (bewoning door een gemiddeld 

gezin) van de Albrandswaardsedijk 43 conform het bestemmingsplan maximaal 10 mvt per dag op 
de dijk betekent. 
De bestemmingsplanwijziging zou per saldo 10 extra mvt per dag op de dijk betekenen.  

De maximale toelaatbare intensiteit voor een 30 km zone (Albrandswaardsedijk) bedraagt tussen 
de 4000 en 5000 mvt (bewegingen van motorvoertuigen) per dag.  
Volgens de RVKM (regionale verkeersmilieukaart) ligt de huidige intensiteit op de dijk veel lager, te 

weten 900 mvt per dag.  
Om deze reden is in de weerlegging van de zienswijze gesteld dat de vestiging van het WISH huis 
nauwelijks invloed heeft op de  verkeersintensiteit van de Albrandswaardsedijk.  

Ook is vastgesteld dat er nog ruim voldoende ruimte is voordat de maximale intensiteit (belasting) 
van de Albrandswaardsedijk wordt behaald.  
B.  In dit onderdeel van het advies worden de consequenties van een alternatieve ontsluiting op ’t 

Wiel via de parkeerplaats bij de Hooge Werf geschetst. In bijlage de tekening met daarop 
aangegeven de alternatieve ontsluiting.  
Consequenties: 

- Juridische eigendomssituatie: Onzeker is of en onder welke voorwaarden de grondeigenaar 
(Stichting Woonzorg Nederland) van (de parkeerplaats van) de Hooge Werf akkoord gaat met 
deze ontsluiting. Indien deze niet akkoord gaat, is het niet mogelijk deze ontsluiting te 

realiseren. Er dienen daartoe onderhandelingen te worden gestart. Mogelijk dient een 
financiële compensatie te worden geboden, aangezien er 3 bestaande parkeerplaatsen 
verloren gaan die niet ter plaatse van de Hooge-Werf (op het eigendom van de Stichting) te 

compenseren zijn en omdat de parkeerplaats van de Hooge-Werf als ontsluiting naar 
openbaar gebied zal dienen. De drie parkeerplaatsen kunnen conform de tekening wel bij het 
WISH huis worden gecompenseerd. Het is de bedoeling dat ’t Wiel doodlopend is en blijft. De 

alternatieve ontsluiting eindigt dan ook bij de (openbare) parkeerplaats van het WISH huis. Dit 
houdt in dat je over het privé-eigendom van Stichting Woonzorg Nederland moet om de 
(openbare) WISH parkeerplaats te ontsluiten. Het meest logische voorstel aan de 

grondeigenaar zou zijn om het juridisch eigendom (en hiermee het beheer en onderhoud) van 
de parkeerplaats bij de Hooge Werf groot 500m2 te verwerven. Er zal moeten worden 
uitonderhandeld welke prijs hiertegenover zou moeten staan. 

- Verkeersveiligheid: De Verkeerscommissie merkt op dat het ontsluiten van WISH via het 
verlengen van de bestaande parkeerplaats van de Hooge-Werf (langere rijroute) op 
voorgestelde wijze de verkeersveiligheid niet ten goede komt.  

- Technische belemmeringen: hoogteverschil. Ontsluiting via de parkeerplaats bij de Hooge-
Werf betekent dat er een hoogteverschil te overbruggen is. De parkeerplaats (met daarbij ook 
verkeersbord, lichtmasten, putten, etc.) wordt tijdelijk opgebroken en opgehoogd.  



 

 
 

Van de werkzaamheden en de bijbehorende kosten is een globale inschatting gemaakt (circa 
€ 40.000,-). Deze zijn niet verdisconteerd in de realisatieovereenkomst, aangezien bij het 
ontwerp bestemmingsplan rekening is gehouden met ontsluiting via de Albrandswaardsedijk.  

- Groen: dat de beukenhaag die omwonenden graag wilden handhaven (grotendeels) verloren 
gaat.  

- Aanvullende plankosten: circa € 15.000,-,  

Deze plankosten bestaan uit een inschatting van: 
a. aanvullende kosten wijzigen bestemmingsplan (inclusief externe en interne kosten),  
b. uren onderhandelingen grondeigenaar en kosten notaris,  

c. civieltechnische uren (vergunning Waterschap, tekeningen, etc),  
d. uren andere disciplines (verkeer, etc.) 

- Verhoogd risico dat project WISH mogelijk niet doorgaat of wordt vertraagd. 

 
Conclusie: Indien door Uw raad wordt geconcludeerd dat het bestemmingsplan alleen gewijzigd kan 
worden vastgesteld (met alternatieve ontsluiting), is onzeker of het plan WISH doorgang kan vinden. 

Het voornaamste risico is dat de grondeigenaar (Stichting Woonzorg Nederland) en gebruiker (Hooge 
Werf) geen toestemming geven voor deze ontsluiting. Ook dient overeenstemming te worden bereikt 
met het Waterschap Hollandse Delta. 

 
Mocht wel binnen afzienbare tijd overeenstemming kunnen worden bereikt, dan volgen ten aanzien 
van het vastgestelde projectplan de volgende wijzigingen: 

1. Kosten: Indien met de grondeigenaar overeenstemming kan worden bereikt zijn hier aanvullende 
kosten mee gemoeid die conform de gesloten realisatieovereenkomst niet gedekt zijn: 

- € 40.000,- civieltechnische meerkosten, 

- € 15.000,- aanvullende plankosten, 
- Kosten verwerving parkeerplaats Hooge Werf. Deze kosten dienen te worden uitonderhandeld 

en zijn derhalve onbekend. 

Gaat de gemeente de aanvullende kosten voor haar rekening nemen?  
2. Tijd: Kiezen van het alternatief (en derhalve niet vaststellen van het bestemmingsplan op 11 juni 
aanstaande) betekent aanpassing van het ontwerp en onderhandeling met de grondeigenaar. Gezien 

de te volgen bestemmingsplanprocedure (inspraak alternatief) en de planning van de volgende 
raadsvergadering houdt dit in een vertraging van minimaal 3 maanden voor gewijzigde vaststelling van 
het bestemmingsplan. Ook zal met omwonenden van ’t Wiel een informatieavond worden gepland, 

aangezien conform het voorontwerp en ontwerp bestemmingsplan zou worden ontsloten via de 
Albrandswaardsedijk. Vanzelfsprekend staat ook voor deze belanghebbenden de mogelijkheid van 
bezwaar en beroep open. 

Zoals gezegd zal opnieuw overleg moeten plaatsvinden met het Waterschap en ook dit betekent een 
minimale vertraging van 3 maanden. 
De geplande opleverdatum van het WISH huis per 31 december 2013 zal naar verwachting niet meer 

kunnen worden gehaald.  
3. Overig: Aan de omgeving is op de inspraakavond toegezegd dat zal worden geprobeerd om de 
beukenhaag te handhaven. Kiezen voor de alternatieve ontsluiting betekent dat de beukenhaag in 

ieder geval voor het grootste gedeelte verloren gaat. 


