
provincie H o L L A N D 

ZUID 

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard 
Postbus 1000 
3160 GA Rhoon 

Onderwerp 

Beantwoording provincie Zuid-Holland e-mail 
Drs. G. van Strien mbt visie Molendijk. 

Geacht college, 

Hierbij ontvangt u 

D Op verzoek 

D Volgens afspraak 
D Naar aanleiding van 
D Retour met dank voor inzage 
D Graag terug 
D Ter parafering / ondertekening 
0 Ter kennisname 

B e g e l e i d e n d s c h r i j v e n 

Directie Ruimte en Mobiliteit 
Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 
Contact 
mw L. Berkemeijer 
T 070 - 441 83 72 
l.berkemeijer@pzh.nl 

Postadres Provinciehuis 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070-441 66 11 
www.zuid-holland.nl 

Datum 

8 mei 2012 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

Bijlagen 
2 

Bezoekadres 
Zuid-Hollandplein 1 
2596 AW Den Haag 

Tram 9 en bus 65 
stoppen dichtbij het 
provinciehuis. Vanaf 
station Den Haag CS Is 
het tien minuten lopen. 
De parkeerruimte voor 
auto's is beperkt. 

Hoogachtend, 

L. Berkemeijer 

Bijlagen: 

- kopie beantwoording van PZH e-mail Drs. G. van Strien 
- e-mail Drs. G. van Strien 

mailto:l.berkemeijer@pzh.nl
http://www.zuid-holland.nl


"ZUID H O L L A N D 

Drs. G. van Strien 
Molendijk 22 
3161 KN Rhoon 

Lid Gedeputeerde Staten 

G. Veldhuijzen 

Contact 

070 441 68 34 
g.veldhuijzen@pzh.nl 

Postadres Provinciehuis 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070-441 6611 
www.zuid-holland.nl 

Datum 

- 8 MEI 2012 
Ons kenmerk 
PZH-2012-336584674 

Uw kenmerk 

Bijlagen 

Onderwerp 

Bestuurlijk proces Molendijk Rhoon 

Geachte heer Van Strien, 

In uw mail van 27 april 2012 vraagt u aandacht voor het bestuurlijk proces omtrent de beoogde 
functiewijziging in Albrandswaard van recreatief (agrarisch) naar bouwgrond aan de Molendijk. 
U benadrukt daarbij dat Wethouder van Praag stelt dat: 

het wijzigen naar een bouwbestemming in het bewuste gebied reeds door Provinciale 
Staten is goedgekeurd; 
een ambtenaar van de provincie gedeputeerde Spies destijds onjuist heeft ingelicht over 
de status van de besluitvorming in Albrandswaard. 

In het kader van de Actualisering Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte (PSV en VR) 
2011 is door de gemeente Albrandswaard een verzoek ingediend tot wijziging van de VR. 
Uitgangspunt voor dit verzoek was de gemeentelijke visie voor de Molendijk. 

Bezoekadres 
Zuid-Hollandplein 1 
2596 AW Den Haag 

Tram 9 en bus 65 
stoppen dichtbij het 
provinciehuis. Vanaf 
station Den Haag CS is 
het tien minuten lopen. 
De parkeerruimte voor 
auto's is beperkt. 

In eerste instantie is er ambtelijk onterecht vanuit gegaan dat er een expliciet raadsbesluit ten 
grondslag lag aan het verzoek van Albrandswaard voor contourverlegging ter plaatse van de 
Molendijk. Op basis daarvan is het verzoek opgenomen in de ontwerp Actualisering PSV en VR 
2011 zoals besproken in de statencommissie Ruimte en Leefomgeving op 21 september 2011. 
Pas na bespreking in de statencommissie werd bekend dat de gemeenteraad de visie slechts ter 
kennisgeving had aangenomen en vrijgegeven voor de inspraak. 

Op inhoudelijke gronden is in de ontwerpactualisering geconcludeerd dat de voorstellen van de 
gemeente op basis van de visie Molendijk tot resultaat kunnen hebben dat de ruimtelijke kwaliteit 
per saldo kan verbeteren. Bij de vaststelling van de Actualisering PSVA/R 2011 is echter 
nadrukkelijk meegewogen dat aan het verzoek van de gemeente geen expliciet raadsbesluit ten 
grondslag lag. Alleen voor de uitbreiding van tuincentrum 'De Plantenhal' bleek een expliciet 
raadbesluit te bestaan. Hierover is namelijk een procedure ex artikel 19 Wet op de Ruimtelijke 
Ordening (WRO) gevoerd. Gelet hierop heeft de verlegging van de bebouwingscontour alleen ter 
plaatse van 'De Plantenhal' plaatsgevonden. Uitsluitend daar is op de functiekaart van de PSV de 
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aanduiding 'recreatiegebied' vervangen door 'stads- en dorpsgebied'. De contourverlegging voor 
het overige deel van de visie Molendijk is uit de ontwerp Actualisering PSVA/R 2011 geschrapt. 

Uit navraag bij de gemeente Albrandswaard blijkt dat de gemeenteraad uitsluitend de stand van 
zaken met betrekking tot de visie voor de Molendijk zal bespreken op 14 mei aanstaande. Van 
besluitvorming over de visie is volgens de gemeente vooralsnog geen sprake. 

Wij wijzen u er op dat het in eerste instantie aan de gemeenteraad is om te beoordelen of de 
plannen voor de Molendijk voorzien in een goede ruimtelijke ordening en voldoen aan het recht. 
Alle ruimtelijke relevante belangen dienen hierbij meegewogen te worden. De te volgen 
ruimtelijke procedures zijn ten behoeve hiervan met voldoende waarborgen omkleed. 

Indien een en ander zal leiden tot een verzoek van de gemeente voor contourwijziging van de 
VR, zal vanuit de provincie worden beoordeeld of het verzoek tot aanpassing van de contour leidt 
tot een goede ruimtelijke ordening. De ruimtelijke kwaliteit is daarbij een belangrijk criterium. 

Voor meer informatie over de visie voor de Molendijk en de ruimtelijke procedures adviseer ik u 
contact op te nemen met de gemeente. Een kopie van deze brief is ter kennisname aan de 
gemeente toegezonden. 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Afschrift aan: 

- burgemeester en wethouders van Albrandswaard 

2/2 
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Berkemeijer, LMP 

Van: Giel van Strien [Giel@passionatebulkboek.nl] 
Verzonden: vrijdag 27 april 2012 14:08 
Aan: secrveldhuijzen, GS 
Onderwerp: Molendijk Rhoon - wederom onzuiver bestuurlijk proces 
Opvolgingsmarkering: RWB 
Markeringsstatus: Blauw 
Bijlagen: Schriftelijke verklaring wethouder Van Praag Albrandswaard.pdf; 

handtekeningenlijst nuloptie visie Molendijk 2012.pdf; Uitspraak 
Voorzieningenrechter 04-11-2011 .pdf 

Geachte heer Veldhuijzen, 

Vorig jaar heb ik contact gehad met uw voorganger, mevrouw Spies, i.h.k.v. de Actualisering van de 
Provinciale Structuurvisie met betrekking tot de Molendijk in Rhoon. Er lag toen een voorstel van 
mevrouw Spies om het recreatieve (agrarische) gebied aan de Molendijk te wijzigen in bouwgrond. 
Mevrouw Spies verklaarde in de vergadering van de Provinciale Statencommissie van 21 september 
2011 dat er een besluit van de gemeente Albrandswaard aan dit voorstel ten grondslag lag, zo was in het 
ambtelijk overleg door de gemeente Albrandswaard aangegeven. Naar later bleek was mevrouw Spies 
onjuist geïnformeerd en was er van een dergelijk besluit helemaal geen sprake. Daarop besloot zij haar 
voorstel tot het omzetten in bouwgrond in te trekken. 

Op dit moment is er een voorstel van wethouder Van Praag in voorbereiding om tot een verzoek aan de 
provincie te komen om alsnog tot een transformatie van een recreatief (agrarisch) gebied naar 
bouwgrond te komen. Dit voorstel zal op 14 mei door de raad van Albrandswaard behandeld worden. 
Hoewel dit bestuursrechtelijke traject eerst nog afgerond dient te worden wil ik u mede namens 39 van de 
64 huishoudens in het bewuste gebied nu reeds beknopt op de hoogte brengen van enkele zaken die 
wederom duiden op een onzuiver democratisch / bestuurlijk proces in deze kwestie. 

• In de lokale krant De Botlek van 22 februari 2012 geeft wethouder Van Praag aan dat de Provincie 
Zuid-Holland reeds ingestemd zou hebben met het omzetten naar bouwgrond in het gebied. Ik 
citeer: "Dit besluit is gebaseerd op eerdere bouwplannen. We hebben de plannen nu 
doorontwikkeld, waarin de wooncontouren zijn verplaatst. Dit is goedgekeurd door Provinciale 
Staten." Deze onjuist voorstelling van zaken lijkt me niet alleen een schoffering van het 
democratisch besluitvormingsproces in Albrandswaard dat nog moet plaatsvinden, maar zeker ook 
van de besluitvorming van u als Gedeputeerde Staten en later ook Provinciale Staten. Of ben ik 
niet goed geïnformeerd en heeft u reeds vooraf uw akkoord aan substantiële woningbouw in dit 
landelijke gebied gegeven? Ik kan mij dat niet voorstellen, maar ik vraag het volledigheidshalve. 
Door nu het beeld te schetsen dat de Provincie Zuid-Holland akkoord is, beïnvloed wethouder Van 
Praag de besluitvorming in de gemeenteraad en de opinievorming onder de bewoners ten 
voordele van zijn wens tot woningbouw. 

• In een recent schrijven van de gemeente Albrandswaard verklaart de heer Van Praag over de 
verklaring van Gedeputeerde mevrouw Spies dat er een besluit zou liggen vanuit de gemeente 
Albrandswaard - terwijl dit dus niet zo bleek te zijn - het volgende: "De gemeente Albrandswaard 
heeft nimmer een verkeerd beeld overgebracht aan de Provincie. De gemeente heeft op geen 
enkele wijze aangegeven dat er een raadsbesluit zou zijn genomen. Mocht een lid van GS in die 
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veronderstelling hebben verkeerd op enig moment, dan is dat een gevolg van ambtelijke advisering 
vanuit uit haar eigen huis." Alle leden die de vergadering van de Statencommissie Ruimte en 
Leefomgeving bijwoonden weten dat mevrouw Spies niet in de veronderstelling verkeerde dat er een 
raadsbesluit genomen was in Albrandswaard, maar dat zij daar van overtuigd wasrzo-bleek-tijdens -
deze vergadering van 21 september 2011. Wethouder Van Praag beschuldigt nu ambtenaar de heer 
Molenwijk van de Provincie Zuid-Holland van het geven van een valse voorstelling van zaken. Waarom 
zou hij dat doen? Dit lijkt me een ernstige beschuldiging van Van Praag aan het adres van uw 
ambtenaar. 

Naast deze twee zaken die direct met de Provincie Zuid-Holland te maken hebben, spelen er nog de 
volgende zaken: 

• Het verzet tegen het wijzigen van de bestemming van het gebied is de afgelopen jaren in het gebied 
alleen maar toegenomen. Er bevinden zich 64 huishoudens in het gebied. 39 daarvan hebben 
bijgevoegde petitie getekend die zich uitspreekt voor het handhaven van de recreatieve (agrarische) 
bestemming van het gebied. Dit betreft 61%, dus een aanzienlijke meerderheid van de bewoners in het 
gebied. Uit opgevraagde reacties bij de gemeente blijkt dat 3% van de bewoners voor het wijzigen van 
de bestemming in bouwgrond is. 

• Aanjager van de bouwbestemming is de lokale projectontwikkelaar / Zoeteman BV. Ik heb vorig jaar 
gedeputeerde mevrouw Spies op de hoogte gebracht hoe de heer Zoeteman met enkele speculanten 
een perceel hebben opgekocht in het gebied en nu met steun vanuit de gemeente dit te gelden willen 
maken door een bestemmingsplanwijziging. Het behoeft geen nadere toelichting dat bouwgrond een 
veelvoud van recreatieve grond waard is. Deze manier van werken van deze lokale projectontwikkelaar 
vormt een patroon dat zich ook elders in de gemeente voordoet. Daarbij duikt vaak de naam van 
ambtenaar de heer Van der Linden op. Zo speelt er op dit moment een identieke zaak aan de Rijsdijk 
in Rhoon. Zoeteman BV krijgt van wethouder Van Praag alle ruimte om in landelijk gebied een paar 
flats te bouwen (in de polder) en alleen een volksoploop heeft het besluit er vanuit uitgesteld. Een 
sleutelpositie wordt hier vervuld door ambtenaar de heer Van der Linden. 

• In een schriftelijk antwoord van de gemeente Albrandswaard is mij zeer recent verklaard dat de zoon 
van ambtenaar de heer Van der Linden betaald werk verricht voor Zoeteman BV. 

• Het was ambtenaar de heer Van der Linden die vorig jaar namens de gemeente Albrandswaard in het 
kader van de Actualisering Provinciale Structuurvisie zijn handtekening onder het verzoek zette om de 
bestemming van het gebied aan de Molendijk te wijzigen in bouwgrond. Zowel de heer Van der Linden 
als de verantwoordelijke wethouder Van Praag waren zich volledig bewust van het bestuursrechtelijk 
gegeven dat dit verzoek niet ondersteund werd door een raadsbesluit. 

• De afdeling onder verantwoordelijkheid van wethouder Van Praag heeft tegen alle wettelijke 
voorschriften in Zoeteman BV een omgevingsvergunning verstrekt om voorbereidende 
bouwwerkzaamheden te beginnen aan de Molendijk. Deze werkzaamheden en vergunning zijn volledig 
in strijd met de agrarische bestemming van het gebied zoals vastgelegd in bestemmingsplan 
Albrandswaard Noord-West. Alleen door naar de rechter te stappen heb ik kunnen voorkomen dat de 
gemeente en Zoeteman BV ons omwonenden voor een voldongen feit hebben geplaatst. Op 4 
november 2011 heeft de Rechtbank van Rotterdam uitspraak gedaan waarbij het besluit van de 
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gemeente Albrandswaard vernietigd is. 

• Uit contact van mij met de Nationale Ombusman is een klachtencommissie van de gemeenteraad 
ingesteld met drie raadsleden die onderzoek gaan doen naar mogelijke partijdigheid van wethouder 
Van Praag met betrekking tot het dossier Molendijk. Het ligt niet in de lijn van de verwachting dat deze 
procedure voor het raadsbesluit van 14 mei wordt afgerond, omdat hij nog moet beginnen. 

Ik zie uit naar uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Giel van Strien 
Molendijk 22 
3161 KN Rhoon 
(t): 06 28 57 52 35 

8-5-2012 



/. Door niet te handhaven en op te treden tegen Zoeteman BV bevoordeelt de 
gemeente Albrandswaard dit bedrijf ten nadele van mijn belangen als omwonende. 
Het is mij niet duidelijk op basis van welke handelingen van Zoeteman BV de 
gemeente handhavend zou moeten optreden. Een aanlegvergunning voor 
grondwerkzaamheden is door de gemeente eerder afgegeven, naar later bleek ten 
onrechte. Hierbij is de heer Van Strien door de rechtbank - terecht - in het gelijk 
gesteld dat grondwerkzaamheden die geen verband houden met agrarische activiteiten, 
op basis van het vigerende bestemmingsplan geen stand kunnen houden. 
Er is overigens geen bouwvergunning voor welke bouw dan ook, en er is ook niets 
gebouwd. 

2. Uit het verslag van het stafoverleg van wethouder Van Praag van 15 maart 2010 
blijkt dat ondanks dat de raad een halfjaar eerder de Eerste Visie Molendijk heeft 
verworpen, actief meegedacht wordt door wethouder en ambtenaren om de 
woningbouw welke door Zoeteman wordt beoogd, mogelijk te maken. 
De gemeenteraad heeft een eerste visie voor de Molendijk verworpen, omdat in deze 
visie meer woningbouw was toegestaan dan de gemeenteraad voor ogen had. Uit de 
discussie kwam wel naar voren dat de raad pragmatische oplossingen zocht voor een 
aantal belanghebbenden (Hoogstad, Van Gils, Zoeteman). Ik heb echter niet gekozen 
voor pragmatische oplossingen in de zin van adhocoplossingen, maar voor een 
onderbouwing door middel van een visie die meer recht deed aan de gevoelens van de 
gemeenteraad. 

3. De publicatie in de Schakel van de aanvraag voor een omgevingsvergunning is te 
vroeg, omdat de aanvraag nog niet in behandeling was genomen. 
Tegen alle wettelijke voorschriften in heeft het college aan Zoeteman BV een 
omgevingsvergunning verstrekt voor voorbereidende bouwwerkzaamheden. 
Zit beantwoording op vraag 1. 

4. Wethouder Van Praag heeft in het contact met mij op cruciale momenten informatie 
verzwegen, zo niet een valse voorstelling van zaken gegeven, met betrekking tot het 
ontwikkelen van de Tweede Visie Molendijk in 2011. 
Mijn stafoverleg bestaat om met de deskundige adviseurs vanuit het ambtelijk 
apparaat te overleggen over mijn strategische koers. Die koers is niet eerder een 
politieke werkelijkheid dan na een besluit van het college. Ik kan dan ook niet worden 
aangesproken om overwegingen prijs te geven die plaatsvinden maar de status van 
politieke werkelijkheid nog niet hebben. 

5. Er is sprake van vermenging van private en publieke belangen die vraagt om een 
onafhankelijk, extern onderzoek naar de relaties tussen deze projectontwikkelaar en 
diverse actoren binnen de gemeente. 
Er is geen enkel bewijs voor deze beschuldiging. Integendeel, er is door de gemeente 
Albrandswaard geen enkele variant gepresenteerd die het gewenste bouwplan van de 
firma Zoeteman mogelijk maakt. 

6. Ambtenaar Van der Linden van de gemeente Albrandswaard blijkt niet alleen het 
woord te voeren namens de gemeente maar eveneens namens Essendael Beheer BV. 
Zoeteman is als aannemingsbedrijf in sterke mate betrokken bij het bouwproject 
Essendael. 



Het is mij niet duidelijk in welke verhouding deze beschuldiging staat tot 
ondergetekende, behalve daTTdafik verantwoordelijk ben en mij ook verantwoordelijk-
voel voor de gang van zaken in het gemeentehuis. Daarbij heb ik op geen enkele wijze 
kunnen constateren dat de integriteit van een van mijn ambtenaren in het geding zou 
zijn. 

De firma Zoeteman is overigens niet 'in sterke mate' betrokken bij het bouwproject 
Essendael. Wel is het zo dat de firma Zoeteman een aantal kavels heeft afgenomen 
met het doel deze te ontwikkelen. Kavels worden overigens afgenomen bij de directie 
van de BV/CV Essendael, niet bij de gemeente. De heer Van der Linden werkt niet 
voor de BV/CV, maar is in dienst van de gemeente Albrandswaard. 

7. Door het geven van een valse voorstelling van zaken aan de Provincie Zuid-Holland 
heeft de gemeente geprobeerd een wettelijk kader te scheppen voor het bouwplan 
van Zoeteman BV. 
De gemeente Albrandswaard heeft nimmer een verkeerd beeld overgebracht aan de 
Provincie. De gemeente heeft op geen enkele wijze aangegeven dat er een raadsbesluit 
zou zijn genomen. Mocht een lid van GS in die veronderstelling hebben verkeerd op 
enig moment, dan is dat een gevolg van ambtelijke advisering vanuit haar eigen huis. 

8. Op de eerste voorlichtingsavond van de Visie Molendijk van 26 februari 2012 geeft , 
de heer Zoeteman toelichting bij de varianten waarbij het bestemmingsplan niet 
gehandhaafd wordt, maar waar hij zijn project kan verkopen. 
Zowel tijdens de eerste als de tweede inloopavond voor de Visie Molendijk heb ik 
persoonlijk in mijn introductie nadrukkelijk de oproep gedaan aan de aanwezigen om 
met elkaar in gesprek te gaan. Dat is ook in grote mate gebeurd, vele omwonenden 
waren in overleg met elkaar over de voor- en nadelen van de verschillende varianten. 
Daarin heeft iedere belanghebbende evenveel ruimte om zijn mening te delen met 
anderen. Het lijkt me duidelijk dat de heer Zoeteman een mening had over de 
varianten; de heer Van Strien heeft dat ook. 

9. Wethouder Van Praag laat in een interview met de Botlek op 1 februari 2012 
doelbewust de varianten weg waarbij het bestemmingsplan ongewijzigd blijft. 
Het is juist dat het artikel in De Botlek van 1 februari een compleet verkeerd beeld 
geeft van het feit dat vier varianten tijdens de inloopavonden zijn gepresenteerd. 
Citaten die aan mij zijn toegeschreven zijn verzonnen en zijn niet voortgekomen uit 
een interview met mij. Ik heb hierover overigens mijn beklag gedaan bij de heer De 
Vogel, de journalist en de heer Kwispel, hoofdredacteur van De Botlek. 

10. Tijdens de tweede voorlichtingsavond van de Visie Molendijk op 9 februari 2012 
geeft wethouder Van Praag een verkeerde voorstelling van zaken door aan te geven 
dat de Provincie Zuid-Holland al heeft toegezegd aan de bouwplannen aan de 
Molendijk mee te zullen werken. 
Tijdens de tweede inloopavond vroeg een aantal inwoners om opheldering naar 
aanleiding van een publicatie in het weekblad Delta. Hierin werd vermeld dat de 
gemeente voor niets een visie ontwikkelde met daarin ook varianten met uitbreiding 
van mogelijkheden voor woningbouw, omdat die aanvraag hoe dan ook door de 
Provincie afgewezen zou worden. Dit artikel geeft een verkeerd beeld van de 
werkelijkheid en dat heb ik willen rechtzetten. De Provincie heeft niet meegewerkt aan 



een wijziging van de Provinciale Structuurvisie op basis van een aanvraag daartoe 
door het college van Albrandswaard, omdat hier een raadsbesluit aan ten grondslag 
dient te liggen. Er heeft dus geen inhoudelijke, bestuurlijke toets plaatsgevonden. 
Hoewel de Provincie vanuit ambtelijke zijde heeft aangegeven positief te staan 
tegenover een eventuele aanvraag vanuit Albrandswaard, kan pas van een besluit 
worden gesproken na een besluit door GS en PS op basis van een raadsbesluit. 



In vervolg op het besluit van de gemeenteraad van Albrandswaard van 26 september 
2011 m.b.t. het agendapunt Visie Molendijk spreken onderstaande bewoners van de 
Molendijk en Graaf Bentincklaan zich uit vóór de zogenaamde nuloptie waarbij het 
huidige bestemmingsplan in dit gebied ongewijzigd blijft en er geen nieuwe wijk wordt 
bijgebouwd. 
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In vervolg op het besluit van de gemeenteraad van Albrandswaard van 26 september 
2011 m.b.t. hét agendapunt Visië"Mölêndijk spreken onderstaande bewoners vande— 
Molendijk en Graaf Bentincklaan zich uit vóór de zogenaamde nuloptie waarbij het 
huidige bestemmingsplan in dit gebied ongewijzigd blijft en er geen nieuwe wijk wordt 
bijgebouwd. 
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In vervolg op het besluit van de gemeenteraad van Albrandswaard van 26 september 
2011 m.b.t. het agendapunt Visie Molendijk spreken onderstaande bewoners van de 
Molendijk en Graaf Bentincklaan zich uit vóór de zogenaamde nuloptie waarbij het 
huidige bestemmingsplan in dit gebied ongewijzigd blijft en er geen nieuwe wijk wordt 
bijgebouwd. 
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BG beantwoording de datum en 
one kenmerk vermelden. Wilt u 
slechts één zaak in uw brief 
behandelen. 

Geachte heer. 

Over het verzoek om een voorlopige voorziening met procedurenummer 11 / 4186 WABOA VRLK 
deel ik u mee dat de voorzieningenrechter uitspraak heeft «edaan. Ik stuur u een kopie van de uitspraak. 
Indien in deze uitspraak wordt verwezen naar een uitspraak met een UN-nummer, is de tekst van de 
betreffende uitspraak onder dat nummer gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. 

Als u een rechtsmiddel kunt instellen tegen deze uitspraak, dan is dat onder de uitspraak vermeld. 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de 
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het procedurenummer te vermelden. 
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VOÜH Küi^tÉ ÓÖNFORM 
De grifner van de 
Rechtbank Rotterdam 
weciurSestuu-srecht 

8kj wncf 

Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in 
artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht 

in het geding tussen 

L van Erve, verzoekster, 
G. van Strien, verzoeker, 
beide wonende te Rhoon, hierna gezamenlijk te noemen verzoekers, 
gemachtigde mr. J.M. Smits, werkzaam bij SRK Rechtsbijstand te Zoetermeer, 

en 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard, 
verweerder. 

Aan het geding heeft mede als partij deelgenomen M. Zoeteman, vergunninghouder. 

1 Ontstaan en loop van de procedure 
Bij besluit van 7 september 2011 heeft verweerder M. Zoeteman (hierna: vergunninghouder) 
een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een weg en watergangen op de 
Molendijk, naast huisnummer 28, te Rhoon. 

Tegen dit besluit (hierna: het bestreden besluit) hebben verzoekster bij brief van 30 
september 2011 bezwaar gemaakt. 

Voorts hebben verzoekers bij brief van eveneens 30 september 2011 de 
voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 21 oktober 2011. Verzoeker en de 
gemachtigde van verzoekers waren aanwezig. Verweerder heeft zich laten 
vertegenwoordigen door J. de Ruiter en mr. M.J. Brandes. Vergunninghouder was 
aanwezig. 

2 Overwegingen 
Op grond van artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan, 
indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een 
mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is uf kan worden in de hoofdzaak, op 
verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist. 
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Voor zover de daartoe uitte voeren toetsing meebrengt dat de rechtmatigheid van het 
bestreden besluit wordt beoordeeld, heeft het oordeel van de voorzieningenrechter een 
voorlopig karakter en is dat oordeel niet bindend voor de beslissing op bezwaar of eventueel 
in de hoofdzaak. 

Bij het bestreden besluit heeft verweerder vergunninghouder een omgevingsvergunning 
verleend voor het aanleggen van een weg en watergangen op de Molendijk, naast 
huisnummer 28, te Rhoon. De aanlegvergunning dient om het perceel bouwrijp te maken 
voor het bouwen van 4 woningen. Verzoekers zijn woonachtig op Molendijk 22 te Rhoon. 

Vergunninghouder heeft ter zitting betwist dal verzoekers zicht hebben op het betreffende 
perceel, terwijl verzoeker heeft aangegeven dat verzoeker», hier wel zicht op hebben. 
Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat verzoekers als belanghebbenden 
dienen te worden aangemerkt. Van de aanlegactiviteiten valt in ieder geval een toename van 
het aantal verkeersbewegingen te verwachten. Daarnaast komt het - mede gelet op het 
voornemen van de vergunninghouder om het terrein te verhogen alvorens de woningen te 
bouwen - de voorzieningenrechter aannemelijk voor dat verzoekers, die op ongeveer 75 
meter afstand van het perceel wonen, zicht op het project /.uilen hebben. 

Op het perceel waar het project gerealiseerd zal worden, rust op grond van het 
bestemmingsplan Albrandswaard Noord-West, de bestemming "agrarische doeleinden, 
beperkte bebouwing - Ae". Tevens rust op grond van het bestemmingsplan "Albrandswaard 

" Noord-Wèst/eeiste herziening" op het perceel de bestemming "Archeologisch waardevol 
gebied". 
Het geschil spitst zich toe op de bestemming "agrarische doeleinden, beperkte bebouwing", 
zodat de voorzieningenrechter zich daartoe beperkt. 

Artikel 41, eerste lid, aanhef en onder F van de planvoorsohriften verbiedt - kort gezegd -
zonder aanlegvergunning (l .) het bodemverlagen, afgraven en/of ophogen van gronden en 
(2.) het aanleggen van wegen met een gezamenlijke oppeivlakte van meer dan lOOm5 per 
perceel, op gronden met de bestemming "agrarische doelt inden". 

Artikel 41, vierde lid, onder F, van de planvoorschriften luidt als volgt. 
"Een vergunning als bedoeld in lid I onder F is slechts toelaatbaar indien de andere werken 
en/of werkzaamheden aan de agrarische functie van deze gronden geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan en een afweging van de in het geding zijnde belangen tot uitkomst 
heeft dat een aanlegvergunning in redelijkheid niet kan worden geweigerd. Bij de afweging 
is het bepaalde in lid 9 van artikel 1 van toepassing." 

Artikel 1, negende lid, van de planvoorschriften luidt - voor zover van belang - als volgt. 
(...) 
Bij de beoordeling omtrent de toelaatbaarheid van een anjer werk en/of werkzaamheid 
gelden de volgende maatstaven: 

- (...) 
Werken of werkzaamheden die of geen verband houden met de aangegeven 
doeleindenomschrijving of op een onevenredige wijze afbreuk doen aan de 
aangegeven doeleindenomschrijving zijn niet toegestaan; het betreft hier met name 
werken en/of werkzaamheden, anders dan bij wij ie van onderhoud en/of beheer, die 
ingrijpende negatieve gevolgen hebben." 
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Artikel 9, onder 2.1.1, van de planvoorschriften luidt als volgt. 
"Voor de in 1.1. bedoelde gronden is het beleid in eerste instantie gericht op het continueren 
van het agrarisch gebruik van de gronden. Medewerking kim worden verleend aan een 
gebruik van de gronden voor naar de aard met de agrarische bedrijfsvoering gelijk te stellen 
gebruik, zoals het beweiden van paarden voor derden. Het gebruik van de gronden voor 
volkstuinen wordt hieronder niet begrepen. De binnen de bestemming aanwezige 
glasopstanden mogen worden gehandhaafd." 

Verweeider heeft ter zitting erkend dat de in het vierde lid van artikel 41, onder F, van de 
planvoorschriften voorgeschreven afweging ten onrechte niet expliciet is gemaakt. Volgens 
verweerder is deze afweging - zij het impliciet - wel gemaakt. Verweerder stelt zich op het 
standpunt dat de aanlegvergunning hei niet onmogelijk maakt om de gronden agrarisch te 
gebruiken. In dit verband heeft verweerder ter zitting erop gewezen dat artikel 9, onder 
2.1.1, van de planvoorschriften de mogelijkheid biedt tot venuiming van het gebruik van de 
gronden met de bestemming "Agrarische doeleinden", waaruit kan worden opgemaakt dat 
de planwetgever medewerking aan een ruimer gebruik van de gronden dan alleen agrarisch, 
mogelijk heeft willen maken. 

Naar het oordeel van de vooraieningenrechier verruimt artikel 9, onder 2.1.1 van de 
planvoorschriften het gebruik van de agrarische gronden slechts voorzover het activiteiten 
betreffen die verband houden met agrarisch gebruik. Mogelijkheid tot verdere verruiming 
biedt het artikel niet. In het aanleggen van een weg ziet de voorzieningenrechter in dit geval 
geen verwantschap met het agrarische gebruik van de gronden. Dat - zoals verweerder ter 
zitting heeft benadrukt - bij het maken van de in artikel 41. vierde lid, onder F, van de 
planvoorschriften voorgeschreven afweging, niet is uitgegaan van de komst van (vier dan 
wel twee) woningen, maakt hel voorgaande niet anders. 

Nu de in de aanlegvergunning vergunde werkzaamheden fi.een verband houden met de 
aangegeven doeleindenomschrijving, heeft verweerder het besluit in strijd met het bepaalde 
in artikel 1, negende lid, van de planvoorschriften genomen. Ook om die reden is de 
voorzieningenrechter van oordeel dat verweerders - eerst ter zitting expliciet gemaakte -
aftveging onjuist is. 

Uit het voorgaande volgt dat in bezwaar hel bestreden besluit naar verwachting niet in stand 
zal blijven, zodat er aanleiding is voor het treffen van een voorlopige voorziening. 

De voorzieningenrechter ziet aanleiding met toepassing van artikel 8:82, vierde lid, van de 
Awb te bepalen dat het door verzoekers betaalde griffierecht van € 152,- door verweerder 
wordt vergoed. 

De voorzieningenrechter ziet aanleiding verweerder te veroordelen in de kosten die 
verzoekers in verband met de behandeling van het verzoek tot aan deze uitspraak 
redelijkerwijs heeft moeten maken. De voorzieningenrechcer bepaalt de proceskosten op 
€ 874,- aan kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. 

3 Beslissing 
De voorzieningenrechter, 

recht doende: 
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wijst het verzoek om voorlopige voorziening toe, in die zin dat het besluit van verweerder 
van 7 september 2011 wordt geschorst tot en met zes weken na de bekendmaking van de 
beslissing op het bezwaar van verzoeker, 

bepaalt dat verweerder aan verzoekers het betaalde griffierecht van € 152,- vergoedt, 

veroordeelt verweerder in de proceskosten tot een bedrag van 6 874,-, te betalen aan 
verzoekers. 

Aldus gedaan door mr. P. Vrolijk, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van 
mr. J.J. Groenewoud, griffier. 

De griffier: De voorzieningenrechter: 

/ 1 0 uy4 
Uitgesproken in het openbaar op 3 november 2011. 

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open. 

Aftchrift verzonden op: Q £ J^QV .2011 


