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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Raadscarrousel heeft op 29 oktober 2012 gevraag om een toelichtende memo op het 
in tweede instantie niet-onthouden van een tweede wooneenheid aan de Johanna 
Hoeve, en eventuele daarvan uitgaande precedentwerking. 
 
Context 
Bij de behandeling van het voorstel aan de gemeenteraad (BBVnummer 119773) in de 
carrousel is gevraagd om beter inzicht te krijgen in de optie een betere onderbouwing 
te geven van de aanvankelijke keuze om slechts één wooneenheid toe te staan voor 
de Johanna Hoeve. 
Tevens is gevraagd daarbij aandacht te besteden aan het aspect van mogelijke 
precedentwerking van de tweede optie, namelijk die van het toekennen van een 
tweede wooneenheid aan de Johanna Hoeve. 
 
Een terugkijk op het proces 
Ontwerpbestemmingsplan 
De Johanna Hoeve ligt in de Rand van Rhoon en derhalve buiten de te transformeren 
600ha; wel ligt de hoeve binnen de grenzen van bestemmingsplan Buytenland van 
Rhoon, en ligt een belangrijk deel van de bij de hoeve behorende agrarische gronden 
binnen het transformatiegebied. 
De gemeenteraad heeft voor de Rand van Rhoon besloten om conserverend te 
bestemmen. Dat betekent dat de eerder geldende  bestemmingen zoveel mogelijk 
ongewijzigd worden gehandhaafd. In die lijn had de Johanna Hoeve in het 
ontwerpbestemmingsplan nog altijd de agrarische `boerderij` bestemming. 
 
Zienswijzen 
Naar aanleiding van de zienswijzen van de appellante/eigenares op het 
ontwerpbestemmingsplan is voor de Johanna Hoeve de conserverende bestemming 
heroverwogen.  
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De appellante stelt in de zienswijze namelijk dat bijna alle gronden die nodig zijn om 
agrarisch bedrijf te kunnen blijven, in het toekomstig landschapspark liggen en 
dientengevolge niet  meer op de agrarische wijze gebruikt zullen kunnen worden (t.g.v. 
de transformatie/bestemmingswijziging). 
Aansluitend stelt appelante/eigenares dat een agrarische bestemming voor een hoeve 
zonder voldoende agrarische grond niet reëel is en verzoekt aan de hoeve een 
woonbestemming toe te kennen. Verder werd verzocht de andere opstallen/schuren 
via bijvoorbeeld de Ruimte-voor-ruimte regeling te mogen vervangen/verplaatsen, 
zodat sloop van een aantal schuren in de directe omgeving van de Johanna Hoeve 
zou leiden tot een aantal nieuwe bouwmogelijkheden. 
 
Vastgesteld bestemmingsplan 
Op basis van het feit dat de agrarische gronden (behorende bij de Johanna Hoeve) 
grotendeels hun agrarische bestemming kwijtraken is ingestemd met het toekennen 
van de woonbestemming aan de Johanna Hoeve. Het verzoek om in de directe 
omgeving aanvullende bouwmogelijkheden te krijgen is niet gehonoreerd. Het behoud 
van het monumentale karakter van de Johanna Hoeve was daarbij het hoofdargument.  
Conform de algemene regeling, die ook toegepast is bij zogeheten “woonstedes” 
(boerderijen) gelegen binnen de 600ha,  is vervolgens aan de Johanna Hoeve een 
woonbestemming gegeven met ruimte voor één wooneenheid. 
 
Beroepsprocedure 
In de beroepsprocedure zijn aanvullende argumenten aangedragen. Appellante vindt 
het niet realistisch om het rijksmonument de Johanna Hoeve (met de ruime inhoud van 
inhoud 4890m3) te laten gebruiken als één woning. Dit zou na beëindiging van de 
huidige agrarische bedrijfsvoering leiden tot leegstand. Voor de Raad van State wordt 
bepleit dat bewoning door twee huishoudens meer voor de hand ligt, of althans betere 
kans biedt een nieuwe functie te realiseren voor dit rijksmonument. 
In het verweer (zowel schriftelijk als mondeling ter zitting) is namens de gemeenteraad 
erkend dat een duurzame voortzetting van het huidige agrarische gebruik niet meer 
mogelijk is, en dat er daarom bij de vaststelling van het plan er voor is gekozen de 
Johanna Hoeve niet als agrarische bedrijfswoning te laten voortbestaan, maar als 
burgerwoning. De cultuurhistorische en/of monumentale waarde van deze boerderij 
wordt daarbij beschermd door de aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’.  
Niet onderschreven wordt dat het aannemelijk is dat het pand in zijn huidige omvang 
op termijn, al dan niet na verbouwing, leeg zal komen te staan. Zowel het 
monumentale karakter van het pand als de unieke ligging dicht bij een natuurgebied 
zal immers de gebruikswaarde ten goede komen. De gemeenteraad ziet daarom geen 
noodzaak tot splitsing van het pand in twee wooneenheden om  leegstand te 
voorkomen.  
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In de mondelinge toelichting op de zitting is door appellante vooral het punt van de in 
stand houding van het rijksmonument ingebracht en de zorg hoe dit duurzaam kan 
worden geregeld. 
 
Uitspraak van de Raad van State 
Zie het voorstel aan de gemeenteraad. 
 
Aspecten rond een nadere motivering 
De optie van een betere onderbouwing, d.w.z. een betere onderbouwing van de 
weigering van een tweede wooneenheid, kan men op positieve en negatieve 
argumenten proberen te stoelen.  
De gemeenteraad zal moeten toelichten dat er prima opties zijn bij bewoning als één 
woning voor de duurzame instandhouding van het monument. Als positief argument 
zou bijvoorbeeld marktanalyse kunnen gelden, waaruit blijkt dat vergelijkbaar grote 
rijksmonumenten (met inhoud van 4.890 m3 of meer) probleemloos als enkel woonhuis 
worden gebruikt.  
Negatieve argumenten zijn de argumenten waaruit blijkt dat toekenning van de 
gevraagde tweede wooneenheid in planologisch relevant opzicht als nadelig kan 
worden aangemerkt. Dit kan bijvoorbeeld schade aan de belevingswaarde en 
monumentwaarde van het pand zijn, of de toenemende verkeersbelasting op een 
kwetsbare omgeving. 
 
Nadere analyse argumenten 
Op basis van vastgoedaanbiedingen (naast de bekende vastgoedaanbiedingsites is 
ook gekeken naar meer specifiek op monumentaal erfgoed gerichte sites zoals 
www.redres.nl) is geprobeerd een antwoord  te krijgen op de vraag of de 
instandhouding van het rijksmonument haalbaar is bij het toekennen van één 
wooneenheid aan de Johanna Hoeve. Gezocht is naar vergelijkbare boerderijen (qua 
omvang, monumentenstatus en ligging). Dat levert een interessant beeld op (er zijn 
bevestigende voorbeelden), maar levert geen harde onderbouwing op die stand houdt 
bij de Raad van State. De afzonderlijke gevallen verschillen te veel van elkaar en van 
de situatie van de Johanna Hoeve. Bovendien liet de Raad van State ter zitting 
doorschemeren dat zij een huis met een inhoud van bijna 5000m3 welhaast per 
definitie veel te groot vindt om als één woning te worden gebruikt; zij zal zich moeilijk 
laten overtuigen van het tegendeel.  
Tweede punt van aandacht is het argument van planologisch relevant nadeel. 
Toename van drukte in het buitengebied vindt de Raad van State de raad evenmin 
goed gemotiveerd; vestiging van twee huishoudens zal niet tot een zodanige toename 
van de drukte in het buitengebied leiden, dat aan het belang van het beperken van die 
drukte meer gewicht zou moeten worden toegekend dan aan het belang van 
appellante. Dit temeer de transformatie van het Buijtenland van Rhoon sowieso 
ingrijpende intensivering van verkeersbewegingen zal veroorzaken. 
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Tegen eventueel nadeel door schade aan de monumentwaarde van het pand vanwege 
een extra wooneenheid bestaan voldoende garanties in de aan de 
rijksmonumentwaarde verbonden regelingen.  
 
Op basis van bovenstaande analyse kan opgemerkt worden dat de huidige informatie 
geen onderbouwing levert voor de onthouding van een extra wooneenheid aan de 
Johanna Hoeve. 
Voor het feit dat er in plaats daarvan twee wooneenheden worden toegekend is, 
anders dan het verzoek en het belang en de zienswijze van de appellante/eigenares, 
op dit moment ook geen onderbouwing aan te leveren, maar dat vraagt de Raad van 
State ook niet. 
 
Precedent werking 
Van het besluit van de raad om in het geval van Johanna Hoeve twee wooneenheden 
toe te staan gaat op zich geen precedentwerking uit, althans niet in de zin dat andere 
voor functiewijziging in aanmerking komende gebouwen direct in aanmerking zouden 
komen voor ook een extra wooneenheid. 
Wel is er in afzonderlijke gevallen vanzelfsprekend de plicht van zorgvuldige 
besluitvorming en afweging van argumenten pro en contra, die telkens weer leidt tot 
een nieuwe analyse en een maatwerkconclusie. 
Dus is er in zekere zin de precedentwerking van het feit dat bij grote 
(rijks)monumenten steeds op basis van het geval zelf gezocht zal moeten worden naar 
een bestemmingsplanregeling die een duurzame instandhouding door de eigenaar van 
het monument ook daadwerkelijk mogelijk maakt. Daarbij zal altijd de dialoog gezocht 
moeten worden met de eigenaar/gebruiker van het monument om tot een voor alle 
partijen bevredigende regeling te komen. 
 
Conclusie 
Er is binnen de huidige context geen adequate motivering denkbaar om een tweede 
wooneenheid aan de Johannahoeve te onthouden. 
Wij stellen u dan ook voor om medewerking te verlenen aan een tweede wooneenheid 
aan de Johannahoeve.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
loco-secretaris        de burgemeester, 
 

            
Bert Kooiman        Ger J. van de Velde-de Wilde        


