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1.1  Ligging plangebied
Deze visie gaat over het gebied tussen de Molendijk en de Stationsstraat in Rhoon. De 
grenzen van het gebied zijn de metrolijn en Groene kruisweg in het zuiden, de snelweg 
A15 met daaraan grenzend het Distripark in het noorden en de A15 in het noordoosten.
De Molendijk is de grens in het westen en de Stationsstraat in het oosten.  

1.2 Waarom nu een visie
In het bestemmingsplan Albrandswaard Noordwest (2004) heeft de gemeente de 
ambitie uitgesproken om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en het landelijke karakter 
te versterken. Dit kan door bijvoorbeeld (bedrijfs)bebouwing in het open gebied beter 
in te passen of uit te plaatsen of bos aan te planten. Het oorspronkelijke bosplan om 
een deel van de gronden in het plangebied als bos in te richten is door het ontbreken 
van financiële middelen niet meer actueel (Bosplan Valckesteyn1). Daarmee ontbreekt 
een directe aanjager voor de ontwikkeling van bos en is de ambitie uit 2004 niet meer 
haalbaar. Binnen de gemeente zelf zijn geen financiële mogelijkheden bos te realiseren. 

Naast de uitgesproken ambitie en gebrek aan financiële middelen om deze ambitie te 
realiseren, speelt in het plangebied een aantal concrete initiatieven die bij de gemeente 
in behandeling zijn:
• uitbreidingswensen bedrijven aan de Stationsstraat;
• verzoeken om toepassing ruimte voor ruimteregeling;
• verzoeken tot toevoegen woningen in het lint;
• verzoek vestiging bergingsbedrijf aan de Kleidijk; 
• verzoek voor bestemmingswijziging voor de percelen met een bosbestemming. 

Door het ontbreken van een duidelijke visie voor het gebied is het voor de gemeente 
lastig een goede ruimtelijke afweging te maken. Daarom heeft de gemeente besloten 
een visie op te stellen. 

1.3  Doel van de Visie Molendijk
Doel van de visie is om een ruimtelijk eindbeeld op hoofdlijnen te geven voor het 
gebied Molendijk. De gemeente kan met de visie ontwikkelingen in het gebied sturen. 
De visie is een stimulans voor particulieren om initiatieven te ontwikkelen die bijdragen 
aan  het gewenste ruimtelijke eindbeeld. Ook is het doel om vooraf afstemming te 
zoeken met het provinciaal ruimtelijk beleid. 

1. AANLEIDING EN TOTSTANDKOMING

1.4  Visie Molendijk, toekomstvisie, structuurvisie en bestemmingsplan
Dit jaar (2012) stelt de gemeente een toekomstvisie op voor Albrandswaard, als opmaat 
voor de structuurvisie. In de structuurvisie worden alle ruimtelijke aspecten integraal 
afgewogen. 
Voorafgaand aan het opstellen van de structuurvisie stelt de gemeente voor een aantal 
deelgebieden visies op. Deze visies worden integraal opgenomen in de gemeentelijke 
structuurvisie. Eén van die deelvisies is de Visie Molendijk. 
Na vaststelling van de structuurvisie, naar verwachting eind 2012, wordt het 
bestemmingsplan aangepast. In verband met de verplichting om bestemmingsplannen 
te digitaliseren, wordt het bestemmingsplan voor 1 juli 2013 vastgesteld. 

1.5  Totstandkoming
Twee toekomstvarianten (de weide en bosvariant) zijn in 2011 voor het gebied 
opgesteld. Bij de behandeling van deze twee varianten heeft de gemeenteraad in 
september 2011 aangegeven ook de 0-variant (huidig bestemmingsplan) als variant op 
te willen nemen. De gemeenteraad wil ook de meningen van inwoners, ondernemers 
en geïnteresseerden over de varianten horen. Hiervoor zijn in totaal vier varianten 
opgesteld, twee ontwikkelvarianten en twee varianten op basis van het huidige 
bestemmingsplan:
1. Bosvariant, zoals door de gemeenteraad op 26 september 2011 besproken;
2. Weidevariant, zoals door de gemeenteraad op 26 september 2011 besproken;
3. Bestemmingsplan (nul-variant), deze variant geeft de mogelijkheden in het huidige 

bestemmingsplan weer;
4. Bestemmingsplan + variant, deze variant geeft de mogelijkheden weer van 

het bestemmingsplan zoals de raad deze in 2004 heeft aangenomen (met 
wijzigingsbevoegdheden en uit te werken deelgebieden).

1.6  Vervolg
In dit document zijn de vier varianten opgenomen inclusief de achtergrond, 
overwegingen en opmerkingen. Het laatste hoofdstuk bevat één kaart voor de Visie 
Molendijk met toelichting, als voorstel van het college. 
Op het moment dat de raad de Visie heeft vastgesteld, wordt een definitief rapport 
opgesteld. Vóór 1 juni 2012 zal een aanvraag worden ingediend om de provinciale 
rode contour aan te passen. 

1 Project van realisatie van 158 hectare bos in het kader van de herinrichting van IJsselmonde.
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2.1  Provinciaal beleid
In de structuurvisie van de provincie Zuid-Holland is het plangebied grotendeels 
aangeduid als recreatiegebied. Een deel van het plangebied, waaronder de Molendijk, 
is aangeduid als stads- en dorpsgebied. Voor de aanduiding recreatiegebied geldt dat 
deze gronden open en onbebouwd blijven en ruimte bieden aan extensief recreatief 
medegebruik. Nieuwe bebouwing is in principe alleen toegestaan op gronden met de 
aanduiding stads- en dorpsgebied. In de provinciale Verordening Ruimte geeft de rode 
contour (ook wel bebouwingscontour) de grens voor bebouwingsmogelijkheden aan. 

In de provinciale Verordening Ruimte zijn randvoorwaarden opgenomen waar het 
beleid van lagere overheden, zoals gemeenten, aan moet voldoen. Belangrijkste 
uitgangspunt van de Verordening in relatie tot de Visie Molendijk is dat geen nieuwe 
bebouwing plaats mag vinden buiten de bebouwingscontour. Op dit uitgangspunt is  
-onder voorwaarden- een aantal uitzonderingen mogelijk:
• de ruimte voor ruimte regeling (in ruil voor de sloop van kassen of gebouwen mogen 

onder voorwaarden één of meerdere compensatiewoningen worden gebouwd);
• de regeling landgoederen (bij aanleg van 5 hectare nieuwe natuur mag een 

landhuis worden gebouwd); 
• rood voor groen (bij sanering van niet-passende functies, zoals bedrijfsterreinen 

of terreinen met opslag in openlucht, mag onder voorwaarden een of meerdere 
woningen worden gebouwd);

• kleinschalige bebouwing die passend is bij en ondersteunend is voor de recreatieve 
functie van het buitengebied is toegestaan.

Het provinciale beleid geeft duidelijk aan waar en onder welke voorwaarden ruimte 
is voor nieuwe ontwikkelingen. Als de gemeente buiten de huidige rode contour 
ontwikkelingen mogelijk wil maken, is aanpassing van de rode contour noodzakelijk.

2.2  Regionaal beleid 
Het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 (kortweg RR2020) is een strategisch 
ruimtelijk ontwikkelingsprogramma voor de regio Rotterdam voor de periode 2005 tot 
2020. De kern van het RR2020 zit in de balans tussen verstedelijking en de kwaliteit 
van de leefomgeving. Dit is vertaald in drie hoofddoelstellingen:
1. investeren in het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving; 
2. versterken en diversifiëren van het ruimtelijk-economisch ontwikkelingsperspectief;
3. inspelen op de sociaal-culturele diversiteit, zodanig dat de sociale samenhang 

toeneemt.

2.3  Gemeentelijk beleid 
De gemeente stelt eerst een Toekomstvisie op. Alle ruimtelijke onderwerpen krijgen 
vervolgens een plaats in de structuurvisie. De structuurvisie wordt naar verwachting 
eind 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. 

2.3.1 Toekomstvisie
In het streefbeeld Albrandswaard staan vijf prioriteiten:
1. De gemeente staat dicht bij haar burgers en partners.
2. Geen standaard woningbouw maar maatwerk: dorps en levensloopbestendig
3. Bedrijvigheid: geen grote hallen, maar vernieuwing en verbetering. Nadruk 

op kleinschalige dienstverlening (kantoorvilla’s) en dorpse bedrijvigheid 
(ambachtelijkheid).

4. Van een puur agrarische productie naar ‘natuurlijk’ boeren (verbreden en 
verduurzamen)

5. Gemeente, bewoners, ondernemers, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties 
zorgen samen voor een excellente openbare ruimte.
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West: De Molendijk

Tussengebied: open landelijk gebied en bedrijfspercelen Zuid: entreegebied

Oost: stedelijke functies (tuincentra)



Zuidzijde van het gebied
Aan de zuidzijde van het gebied liggen de Rivierweg en de Stationsstraat. Deze wegen 
zijn de entree tot het gebied Molendijk. Deze entree is een belangrijke toegangsweg 
richting de wijk Rhoon noord (Kasteel) en het centrum van Rhoon. Vanaf de Rivierweg 
is met name de bedrijfsbebouwing in het middengebied zichtbaar. 

Noordkant: Bosplan en Leidingenstraat
Aan de noordzijde grenst het plangebied aan het bos Valckesteyn. Dit bos is recent 
aangeplant en vormt de ruimtelijke scheiding tussen het havengebied en het noordelijke 
woon- werkgebied van Rhoon. Binnen het bosgebied is sprake van oorspronkelijke 
kavelpatronen, centraal gelegen delen in de vorm van een waterpartij en open ruimten. 
De randen van het bos dragen bij aan de oriëntatie en variatie in het bos. Ten noorden 
van het bos ligt de 100 meter brede buisleidingenstraat, een langgerekte open ruimte 
die het bos scheidt van het Distripark. In dit gebied mag geen bebouwing plaatsvinden.

Het gebied Molendijk en omgeving is te omschrijven als een overgangszone van dorps 
naar landelijk gebied met veel verschillende functies. 

Westzijde Molendijk
Het gebied ten westen van de Molendijk is van hoge kwaliteit en heeft een groene 
omgeving met afwisselend bos, open weidegebieden en doorzichten. Het Kasteel van 
Rhoon maakt dit gebied van bijzondere landschappelijke waarde. Het karakteristieke 
bebouwingslint aan de Molendijk aan de westzijde is een natuurlijke grens van dit groene 
landelijke gebied. De westzijde van de Molendijk bestaat vooral uit oudere vrijstaande 
woningen in een bosrijke omgeving. Afwisselende bouwvolumes, verspringende 
rooilijnen, oriëntatie op de weg en afwisseling in langs- en dwarskappen karakteriseren 
deze lintbebouwing. De woningen zijn geschakeld of liggen vrijstaand. Ten noorden 
van de Kerklaan (omgeving van de Graaf Benticklaan) is sprake van wonen in het bos: 
een dubbel bebouwingslint met woningen op grote groene bospercelen. 

Oostzijde Molendijk
Aan de oostkant kent de Molendijk een enkelzijdig bebouwingslint met afwisselende 
functies: karakteristieke lintbebouwing en (agrarische) bedrijfspercelen met 
bijbehorende bebouwing in de vorm van loodsen en kassen wisselen elkaar af. 

Kleidijk en Stationsstraat
Aan de oostzijde van het plangebied is sprake van meer stedelijke functies. Aan de 
Stationsstraat staan drie ‘groene’ bedrijven (tuincentra) met een fors ruimtebeslag 
en een verkeersaantrekkende werking. Aan de oostzijde van het plangebied ligt de 
Kleidijk, een karakteristiek dijklint met incidenteel een woning. 

Midden van het gebied
Het gebied tussen de Molendijk en de groene bedrijven is een middengebied met 
afwisselend bedrijfspercelen en percelen met grasland (weidegebied). De ambitie om 
op de achterpercelen bos aan te planten is incidenteel uitgevoerd. Op de percelen aan 
de Molendijk liggen verschillende bedrijfspercelen. Percelen met forse bebouwing aan 
de achterzijde zijn de Molendijk 28, 50 en 58. 
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Herontwikkeling zone groene bedrijven
De zone waar de bestaande bedrijven aan de Stationsstraat in liggen worden 
aangewezen als zone waar ‘groene bedrijven’ de ruimte krijgen. Groene bedrijven wil 
zeggen bedrijven gericht op de verkoop en kweek van bomen, planten en de verkoop 
hiervan in combinatie met de verkoop van tuinartikelen. Daarbij is beperkte ruimte 
voor uitbreiding van de bestaande bebouwing. Voorwaarde is dat de voorterreinen een 
groene inrichting krijgen. Op die manier krijgt de Stationsstraat een groener karakter. 
Op basis van een inventarisatie van toekomstige uitbreidingswensen kan in deze zone 
maximaal 3.500 m2 b.v.o. aan bedrijfsruimte worden toegevoegd.

Entreegebied
De entree van het gebied Molendijk via de Rivierweg is een belangrijke route richting het 
centrum. De huidige toegang tot het gebied is ruimtelijk niet sterk. Door lintbebouwing 
aan de Stationsstraat toe te voegen krijgt de route naar het centrum van Rhoon een 
dorpse en landelijke uitstraling. In de toekomst zou het de voorkeur verdienen de 
gehele route richting Viaductweg op te waarderen. In deze visie is daar vooralsnog 
geen rekening mee gehouden.
Doelstellingen van de Visie Molendijk zijn:
• behoud en waar mogelijk versterking van het groene karakter door behoud van 

gebieden met ruimtelijke kwaliteit;
• het middengebied tussen Molendijk en Stationsstraat ontwikkelen tot nieuwe 

‘groen gebied’ met dorpse en landelijke uitstraling, 
• de entree van het gebied vanaf de Rivierweg versterken door lintbebouwing; 
• het bebouwingslint aan de Molendijk Oost versterken door verdichting;
• het bebouwingslint met incidentele woonbebouwing aan de Kleidijk behouden, 

geen nieuwe bebouwing toevoegen;
• ruimte bieden aan de groene bedrijven aan de stationsstraat;

4.1 Proces
Op verzoek van de raad (26 september 2011) zijn twee extra varianten opgesteld.  Om 
de meningen van omwonenden en belanghebbenden over de varianten te horen zijn 
twee inloopavonden georganiseerd. Deze inloopavonden hebben op 26 januari en 9 
februari 2012 plaatsgevonden. Ze zijn druk bezocht door bewoners, ondernemers en 
geïnteresseerden. 
Tijdens de eerste avond zijn vier varianten opgehangen, waarbij iedereen de 
gelegenheid heeft gehad om vragen te stellen over deze varianten en ze mee te nemen 
naar huis. De vier varianten zijn de volgende:
1. Bosvariant, zoals ook door de gemeenteraad in september 2011 besproken
2. Weidevariant, idem
3. Bestemmingsplan (nul-variant), deze variant geeft de mogelijkheden in het huidige 

bestemmingsplan weer
4. Bestemmingsplan + variant, deze variant geeft de mogelijkheden weer van 

het bestemmingsplan zoals de raad deze in 2004 heeft aangenomen (met 
wijzigingsbevoegdheden en uit te werken deelgebieden).

Tijdens de tweede inloopavond zijn dezelfde vier varianten opgehangen, met de 
gemaakte opmerkingen en een weergave van deze opmerkingen op kaart. In dit 
hoofdstuk wordt in 4.2 de Visie Molendijk in het algemeen toegelicht. Vervolgens 
komen de vier varianten aan bod met opmerkingen die tijdens de inloopavonden en 
via internet en email gemaakt zijn. 

4.2  Visie algemeen
Het vertrekpunt voor de visie is het behoud van de bestaande kwaliteiten die in het 
gebied aanwezig zijn. Als het mogelijk is willen we de kwaliteiten versterken. Het 
toekomstbeeld voor de Molendijk is een mooi landelijk gebied met een dorps karakter. 
Een belangrijke kwaliteit in het gebied is de bebouwing aan de Kleidijk en aan de 
Molendijk. De woningen vormen nu linten in het gebied. De openheid in het gebied 
en de linten zijn karakteristiek voor het gebied. Het is belangrijk deze elementen te 
behouden. 

Wonen in het lint
Het oostelijk bebouwinglint aan de Molendijk biedt nog ruimte voor een beperkte 
verdichting. Uitgangspunt daarbij is dat het lint afgerond wordt door open plekken in te 
vullen met individuele woningen. 

4. VISIE
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• Met deze variant komt er met bos een mooie afscheiding van de groenwarenhuizen;
• Welk type woningen komt er?;
• Op de leidingenstraat mogen geen bomen maar heesters komen.
 
4.4 Weidevariant

Waarom deze variant?
In de herontwikkeling van het gebied is een belangrijke randvoorwaarde dat het gebied 
‘groener ‘ moet worden. Primair moet dat bereikt worden door aan de noordzijde de 
bosrand af ronden en als groene long door te trekken in het gebied tussen de Molendijk 
en de Stationsstraat. Het gebied krijgt een groen en landelijk karakter in de vorm van 
grasland. Nieuwe woningbouw in het gebied bekostigen dragen (financieel) bij aan de 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

Mogelijke invulling woningbouw
In de randzone tussen de ‘toekomstige rode contour’ en het bebouwingslint van de 
Molendijk wordt ruimte geboden aan vrijstaande woningen op de weides gelegen 
achter de bestaande percelen. Op grote ruime kavels kunnen hier maximaal 15 nieuwe 
woningen worden gebouwd. Toevoeging van nieuwe woningen is alleen mogelijk als 
daarvoor bestaande aanwezige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Bovendien moet 
een deel van het perceel als weide (groen grasland begrensd door sloten) ingericht 
worden.  De ontsluiting van de percelen dient plaats te vinden via de Molendijk, dus via 
de bestaande percelen.
Indien op bepaalde percelen geen bebouwing wordt gesloopt en/of grasland wordt 
aangelegd kan overwogen worden  een groenfonds in te stellen. Eigenaren die conform 
de visie willen bouwen en niet slopen dienen een bijdrage in een groenfonds te storten. 
De gemeente kan vervolgens de middelen uit het groenfonds benutten om elders 
binnen het plangebied grondaankopen te doen ten behoeve van sloop van bebouwing 
en/of aanleg van nieuw grasland, water of landschap.

Gemaakte opmerkingen
• Maak van het fietspad een echte weg, alleen het laatste stuk fietspad;
• Via deze weg ook de bedrijven aan de achterkant bevoorraden;
• De nieuwe woningen niet via de Molendijk ontsluiten, de Molendijk is al druk en er 

wordt al zo hard gereden;
• Wat is de rode lijn? Dat is de rode contour die de provincie Zuid-Holland heeft 

4.3 Bosvariant

Waarom deze variant?
Om het groene karakter van het gebied te versterken en de ruimtelijke kwaliteit te 
vergroten, wordt meer bos toegevoegd. Het karakter van de omgeving van de kasteeltuin 
en het wonen in het groen aan de Bentincklaan zijn referentie voor deze variant. Aan 
de noordrand wordt de bosrand afgerond en als groene long doorgetrokken tussen de 
Molendijk en de Stationsstraat. Nieuwe woningbouw in het gebied maakt het mogelijk 
om bos te kunnen ontwikkelen. 

Mogelijke invulling woningbouw
In de zone tussen de ‘toekomstige rode contour’ en het bebouwingslint van de Molendijk 
wordt ruimte geboden voor de ontwikkeling van boskavels. In deze variant is sprake 
van een meer integrale gebiedsontwikkeling met een nieuwe ontsluitingslus om de 
boskavels aan te leggen en te ontsluiten. 
Uitgaande van deze bosrijke woonomgeving kunnen in het gebied Molendijk-West 
maximaal 19 boskavels met vrijstaande woningen worden toegevoegd. Daarnaast 
kunnen aan de zuidrand nog eens 6 woningen volgens het concept ‘wonen in weide’ 
worden toegevoegd. Totaal 10 woningen meer dan in variant a.
Toevoeging van nieuwe woningen is alleen mogelijk als daarvoor alle bestaande 
aanwezige bedrijfsbebouwing aan de Molendijk-Oost gesloopt wordt. Bovendien moet 
een deel van het perceel als bos ingericht worden. Ontwikkeling van deze variant is 
alleen mogelijk als sprake is van een integrale gebiedsvisie die in één keer gerealiseerd 
wordt.

Gemaakte opmerkingen
• Ontsluitingsweg voor nieuwe woningen niet via de Molendijk, anders te veel 

schade aan de woningen;
• Stationsweg verbreden zonder drempels;
• Maak een ontsluitingsweg via de Rivierweg. Een doodlopende weg (behalve voor 

fietsers);
• Via deze weg ook de bedrijven aan de achterkant bevoorraden;
• Geen bos op plek van de huidige Plantenhal: daar komt een parkeerterrein om aan 

de parkeernorm te voldoen;
• Dit gebied knapt zeker op van mooie huizen in een bosrijke omgeving;
• Geen bos intekenen over perceel Molendijk nr. 60;
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heeft goedgekeurd. Deze variant heeft de mogelijkheden weer van het ontwerp 
bestemmingsplan.
Buiten de mogelijkheid om het bestaande lint aan de Molendijk onder voorwaarden te 
verdichten, biedt deze variant op een drietal percelen meer bebouwingsmogelijkheden. 
Hiervoor gelden bepaalde uitwerkingsverplichtingen. 

Gemaakte opmerkingen
• Prima plan, helemaal mee eens;
• Waar zijn de bomen die er nu al staan?;
• Veel bomen toevoegen;
• Een van de laatste open agrarische gebieden ook open houden! Groei van aantal 

huizen is niet wenselijk en niet noodzakelijk;
• Herontwikkeling zone groene bedrijven: houdt het bij (Intra)tuin-gerelateerde 

bedrijven en niet een verswinkel o.i.d;
• Huidige weg (fiets / wandelpad) intekenen op kaart;
• Open karakter van de polder behouden;
• Op de leidingenstraat mogen geen bomen maar heesters komen.

4.7  Conclusie inloopavonden en reacties
Bewoners zijn in het gebied komen wonen vanwege het open karakter van het gebied 
en andere eigenschappen. Deze zijn geen voorstander van extra woningen, een 
nieuwe weg of nieuw bos in het gebied. Een deel van de betrokkenen is voor het 
vaststellen van een visie op de langere termijn. Dit om te voorkomen dat in de toekomst 
ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden, zoals uitbreiding van het bedrijventerrein. 
Een tweede deel van de betrokkenen gaf aan geen voorkeur te hebben voor nieuwe 
ontwikkelingen. Een derde groep betrokkenen ziet graag dat ontwikkelingen mogelijk 
worden gemaakt, om te voorkomen dat andere ongewenste ontwikkelingen in de 
toekomst plaatsvinden en omdat zij het van belang vinden kwaliteit aan het gebied 
toe te voegen. Dit zou mogelijk zijn door woningbouw onder bepaalde voorwaarden 
mogelijk te maken. 

opgesteld, deze geeft de bebouwingsgrens aan;
• Als er al ontwikkelingen plaatsvinden: behoudt het landelijke karakter zo veel 

mogelijk;
• Er is ruimte genoeg in het gebied en het knapt op van nieuwe woningen;
• Geen bos intekenen over perceel Molendijk nr. 60;
• Welk type woningen komt er?;
• Op de leidingenstraat mogen geen bomen maar heesters komen.

4.5 Bestemmingsplan

Waarom deze variant?
De gemeenteraad heeft op 26 september 2011 de weidevariant en de bosvariant 
besproken. Tijdens die bespreking heeft de raad gevraagd in beeld te brengen welke 
mogelijkheden het huidige bestemmingsplan biedt. Het huidige bestemmingsplan biedt 
mogelijkheden om het bestaande lint aan de Molendijk te verdichten, onder bepaalde 
voorwaarden. 

Gemaakte opmerkingen
• Prima plan, helemaal mee eens;
• Waar zijn de bomen die er nu al staan?;
• Veel bomen toevoegen;
• Een van de laatste open agrarische gebieden ook open houden! Groei van aantal 

huizen is niet wenselijk en niet noodzakelijk;
• Herontwikkeling zone groene bedrijven: houdt het bij (Intra)tuin-gerelateerde 

bedrijven en niet een verswinkel o.i.d;
• Huidige weg (fiets / wandelpad) intekenen op kaart;
• Open karakter van de polder behouden;
• Op de leidingenstraat mogen geen bomen maar heesters komen.

4.6 Bestemmingsplan +

Waarom deze variant?
De gemeenteraad heeft op 26 september 2011 de weidevariant en de bosvariant 
besproken. Tijdens die bespreking heeft de raad gevraagd in beeld te brengen welke 
mogelijkheden het huidige bestemmingsplan biedt. Het huidige bestemmingsplan 
biedt minder mogelijkheden dan het ontwerp bestemmingsplan dat de raad in 2004 
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Het college wil graag meewerken aan een aantal initiatieven in het gebied, om de 
ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Gezien de opmerkingen en het karakter van de visie, 
stelt het college de volgende visie voor.

5.1  Voorstel en toelichting Visie Molendijk
Doel van deze visie is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. In het 
bestaande lint aan de Molendijk is het onder voorwaarden mogelijk om woningen toe 
te voegen. Een nieuw lint wordt toegevoegd vanaf de Molendijk langs de Stationsstraat 
richting de zone groene bedrijven. Dit nieuwe lint maakt de entree van Rhoon 
aantrekkelijk, benadrukt het lintkarakter van het gebied en vormt een buffer tegen 
verdere uitbreiding van de zone groene bedrijven. Ontsluiting van de woningen in het 
nieuwe lint gebeurt via de Stationsstraat. 
Herontwikkeling van de zone groene bedrijven houdt in dat beperkte ruimte is voor 
uitbreiding van bestaande bebouwing. Voorwaarde is dat de voorterreinen een groene 
inrichting krijgen. Op die manier krijgt de Stationsstraat een groener karakter. Op basis 
van een inventarisatie van toekomstige uitbreidingswensen kan in deze zone maximaal 
3.500 m2 b.v.o. aan bedrijfsruimte worden toegevoegd. 

Achter het bestaande lint aan de Molendijk kan een tweede lint worden toegevoegd, 
onder voorwaarden. Dit tweede lint is op twee manieren te realiseren, aangegeven 
door de cijfers 1 en 2 in de visiekaart:

1.     In één keer ontwikkelen
De woningen achter het bestaande lint aan de Molendijk als tweede lint in één keer 
te  ontwikkelen. Indien de woningen in één keer ontwikkeld worden, kan elke 
woning een bijdrage leveren aan de nieuwe ontsluiting (1) en het verbeteren van 
de kwaliteit in het gebied. De nieuwe ontsluiting vindt plaats vanaf de Rivierweg 
waardoor de Molendijk niet extra wordt belast. 

2.   Gefaseerd ontwikkelen
Afhankelijk van initiatieven die worden ingediend, komt het tweede lint organisch tot 
stand. De mogelijkheid is aanwezig dat het tweede lint nooit volledig gerealiseerd 
wordt.  Instellen van een groenfonds heeft daarom geen toegevoegde waarde. 
Ontsluiting van de woningen vindt plaats via de Molendijk (2).

5. CONCLUSIE

5.1.2 Opmerking van het college bij de twee mogelijkheden
Aangezien het college geen onteigeningsprocedures wil starten in dit gebied 
en meerdere eigenaren grond in bezit hebben, is het in één keer ontwikkelen van 
het tweede lint niet realistisch. Het college adviseert de raad deze mogelijkheid te 
schrappen en alleen een organische ontwikkelinge van het tweede lint mogelijk te 
maken.

5.2  Vervolgstappen

5.2.1 Aanpassen rode contour provincie Zuid-Holland
Verdichting in het lint is deels mogelijk binnen de huidige rode contour van de provincie 
Zuid-Holland en deels niet. Aan de provincie zal de aanpassing van de rode contour 
worden voorgelegd: zowel in het noordelijke deel van het lint, het nieuwe lint aan de 
Stationsstraat als bij de zone groene bedrijven 

5.2.2 Procesvervolg
Als de raad een besluit heeft genomen over de Visie Molendijk wordt een definitief rapport 
opgesteld. Deze visie wordt opgenomen in de gemeentelijke structuurvisie. Vervolgens 
wordt het bestemmingsplan Noordwest uit 2004 aangepast en gedigitaliseerd, met 
aandacht voor beeldkwaliteit van de toekomstige bebouwing.
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