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Geachte heer Van Praag, 

Bijgaand ontvangt u het concept verslag van onze bespreking van 24 juni 2011.  Ik verzoek u 
aan te geven of dit verslag een correcte en volledige weergave is van ons gesprek. Zoals 
door mij in dit gesprek aangegeven acht ik het van belang dat we afspraken maken over alle 
zaken die nog open staan. U staat, hebt u in het gesprek gesteld, een pragmatische aanpak 
voor. Ik deel die instelling, maar ben wel van mening dat pragmatisch ook inhoudt dat 
spraken goed worden vastgelegd en helaas moet ik vaststellen dat dit punt verbetering 
behoeft. Over onderstaande punten dienen we met elkaar helderheid te krijgen. 

1. Status "witte rook" tekening d.d. 26 augustus 2010. nr 10CR056 
De heer  J.  Mahu bevestigt dat hij heeft ingestemd met de inrichting van het Louwerensplein. 
Dat wil zeggen inclusief de aanleg van alle parkeerplaatsen (13 in het openbare gebied en 8 
op particulier) terrein. Hij wil dan ook de garantie van de gemeente dat genoemde 8 
parkeerplaatsen daadwerkelijk worden aangelegd, omdat deze parkeerplaatsen onderdeel 
waren van die deal.  Kunt u dat verzekeren? 

2. Verwerving van pand Greveling 
W ij hebben van de heer Greveling vernomen dat er overeenstemm ing zou zijn tussen de 
gemeente en de eigenaar over de verwerving van dat pand en ondergrond. Kunt u dat 
bevestigen? 

3. Inrichting Louwerensplein 
W ilt u bevestigen dat de gemeente tijdig een tijdeli jke riolering en andere nutsvoorzieningen 
aanlegt vóór de opening van de winkels eind september. W at is de concrete planning? 
(NB. Ik heb begrepen dat er nog een probleem zou zijn t.a.v. een hoogteverschil in de straat. 
Ik ga er vanuit dat de gemeente dat weet en zal oplossen). 

Doordat er regelmatig problemen ontstaan m.b.t. de afwatering tijdens de bouw, dreigt 
schade op te treden aan fundering e.d. Onderkent u dit probleem? Hebt u inmiddels 
spoedmaatregelen getroffen? 
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Afspraak is dat de gemeente met een concrete planning komt voor de aanleg van de 
definitieve ondergrondse - en bovengrondse openbare voorzieningen. W ij verzoeken u deze 
zo spoedig mogelijk aan ons op te sturen. 

4.  Aanleg parkeerplaatsen Julianastraat 
U hebt in ons overleg aangegeven In gesprek te zijn met het schoolbestuur en zich te zullen 
inspannen om parkeerplaatsen hier aan te leggen. Hoe staat het nu met het eigendom, de 
bestemming van het terrein en het convenant? 
W ij hebben kennis genomen van een brief van het schoolbestuur van 29 juni 2011,  waarin 
wordt aangekondigd zich massief tegen de aanleg van de parkeerplaatsen te zullen 
verzetten.  Heeft deze opstelling consequenties voor toezegging om zich in te spannen om de 
parkeerplaatsen hier aan te leggen? 

5. Subsidie 
W ij hebben contact gehad met het ministerie van Vrom over de toekenning van de 
stimuleringssubsidie. Aan ons is door het ministerie te kennen gegeven dat deze subsidie 
voorafgaand aan de bouw aan Mahu verstrekt had moeten worden. Voorwaarde was dat 
indien het project niet gerealiseerd zou worden, Mahu zich er toe had moeten verplichten om 
de subsidie terug te betalen. Ik verzoek u daarom de toegekende subsidie onverwijld aan 
Mahu over te maken. 

6. Matrixborden 
Hier kom ik op korte termijn op terug. 

7. Overleg met omwonenden 
Ongetwijfeld heeft de gemeente de beste bedoelingen om als intermediair op te treden naar 
de bewoners. Aan de andere kant stel ik vast dat bij het maken van de afspraken ook 
terdege rekening gehouden moet worden met de belangen en de (feitelijke mogelijkheden en 
onmogelijkheden) voor Mahu. Ik heb vandaag (6 juli 2011) kennis genomen van het verslag 
van de bespreking met de omwonenden van 28 juni 2011.  Naar aanleiding hiervan het 
volgende. 
- De aanleg van de schanskorven is uitgesteld op verzoek van de gemeente i.v.m. dit 

overleg met de bewoners. Zou aanvankelijk de schanskorven al aangelegd  zijn,  nu is dat 
uitgesteld en kan dit pas gerealiseerd worden (onder voorbehoud van wijzigingen in de 
planning) in week 34. De schanskorven zullen aangelegd worden conform de verleende 
bouwvergunning. 

- Ten aanzien van de inricht ing van de groenvoorziening hebben de bewoners ingestemd 
met een voorstel van de heer Binder. Mahu zal deze groenvoorziening aanleggen mits de 
(eventuele) extra kosten (boven € 2000) voor de aanleg en advieskosten van Binder door 
de gemeente betaald worden. Kunt u dat bevestigen? 

- Planschade. De toezeggingen op dit punt aan de bewoners bevreemden mij. W aarom 
beperkt u zich niet tot de procedure die u hiervoor heeft vastgesteld? 

- Laden en lossen. De vervoerder gebruikt voor de bevoorrading de stilste auto's waar de 
vervoerder over beschikt. Volgens de normen maken deze vrachtwagen niet te veel 
lawaai,  ook gelet op de normen die gelden vóór 8.00 uur. Desondanks heeft Mahu met 
de vervoerder afgesproken dat de komende maand niet voor 8.00 uur gelost zal worden. 

Ik moet hier wel aan toevoegen dat de chauffeurs geïntimideerd en bedreigd zijn door de 
buurtbewoners. Dat hebben ze in deze mate nog nergens in Nederland meegemaakt. 
Vanochtend was er zelfs om die reden een beveiligingsbedrijf ingeschakeld omdat de 
chauffeurs anders weigerden om te komen lossen. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de heer Mahu tegemoet wil komen aan bezwaren van 
bewoners, maar de keerzijde van die medaille is nu wel dat wij verwachten dat de 
gemeente de bewoners er op wijst dat zij zich gedeinsd houden. 



Indien het wenselijk wordt geacht over deze punten met elkaar nader overleg te voeren, 
bestaat die bereidheid, maar voor dat overleg plaatsvindt acht ik het wel van belang 
schriftelijk duidelijkheid te krijgen over bovenstaande (vraag)punten 

Hoogachtend, 
Namens de heer  J.  Mahu van AH Rhoon 

R.G.A.M. Oomes. 
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Richard Oomes (namens J.  Mahu) 
Raymond van Praag, Paul Rijken, Bert Brokken en Richard Oomes 
Jurgen Mahu 

0. Vooraf 
- De heer Oomes geeft aan dat hij vanaf heden het overieg zal voeren namens Jurgen Mahu en 

dat alle correspondentie,  e-mail e.d. vanaf heden via hem moet lopen. 
- De heer Oomes stelt vast dat er veel gebeurt op dit moment, maar dat vanwege de wijze van 

communicatie er geen goede schriftelijke afspraken worden vastgelegd. Hij wil naar een 
aanvullende overeenkomst waarin alle openstaande punten worden vastgelegd. Tot dat 
moment worden geen nieuwe afspraken gemaakt, tenzij de voortgang van de bouw of de 
aanleg van openbare voorzieningen zulks vordert. !  

1.  Sloop Greveling ' 
De heer Oomes stelt de volgende vragen 
- Welke stappen heeft de gemeente gezet tbv de verwerving en sloop van het pand? 
- Hoe verlopen de onderhandelingen? 
- Venvacht de gemeente minnelijk tot overeenstemming te komen? 
- Welke vervolgstappen gaat de gemeente nemen? 
- Wat is de planning? 

De heren Van Praag en Rijken antwoorden als volgt. In het kader van de venwerving heeft het 
eerste gesprek met Greveling plaatsgevonden eind mei j. l.  Overwater treedt in deze gesprekken 
namens de gemeente op als zaakwaarnemer. Door dit bureau is een taxatie gemaakt op basis 
van de zogenaamde "witte rook" tekening (d.d. 26 augustus 2010). De hier voorgestelde inrichting 
van het Louwerensplein heeft de instemming van de gemeenteraad en van de heer  J.  Mahu. Op 
de vraag wat de planning zal  zijn, wordt aangegeven dat 2 a 3 keer een gesprek zal plaatsvinden 
en dat wanneer in september nog geen overeenstemming is bereikt, in oktober een 
onteigeningsprocedure zal worden opgestart. 

De heer Oomes reageert hierop aan dat het een principe-instemming betreft waaraan de 
voorwaarde is gesteld dat overeenstemming kan worden bereikt over alle nog openstaande 
punten:  (1) inrichting tijdig gereed voor de opening van de AH en hevenwinkels en het daartoe 
tijdig opstarten van de minnelijke verwerving c.q. onteigening , (2) realisering van de in genoemde 
tekening geplande 21 parkeerplaatsen, (3) de parkeerplaatsen op het terrein van de school aan 
de Julianastraat en (4) de financiële afspraken ten aanzien van de bijdragen van Mahu in de 
infrastructuur zoals vastgelegd in de overeenkomst van 11 augustus 2008. 

De gemeente heeft een andere beleving van de zaak en ziet de afspraak over het Louwerensplein 
als een afzonderlijke afspraak. Zij kiest voor een pragmatische aanpak en die blijkt te werken.  Er 
had als er vorig jaar door de heer Oomes geen aanvullende voorwaarden gesteld waren rond de 
aanvullende overeenkomst nu een ondertekende overeenkomst op tafel gelegen. 
De heer Oomes heeft een volstrekt andere beleving van die onderhandelingen. Kernpunt was dat 
de toenmalig verantwoordelijke wethouder zelf steeds met nieuwe voorwaarden kwam en met 
name er op uit was het voorhuis van het pand Greveling te handhaven. Dat is en was voor Mahu 
onbespreekbaar. ' 

De heer Oomes is van mening dat de gemeente Albrandswaard nalatig is in de voortgang van de 
verwerving van het pand Greveling. In augustus 2010 had al gestart kunnen worden met de 
minnelijke onderhandelingen. Dat is nu pas eind mei opgestart, dat wil zeggen dat 8 maanden 
vertraging is opgelopen waardoor de planning van de uitvoering van de inrichting is vertraagd en 
bij de opening van de winkels eind september 2011 de openbare ruimte nog niet is ingericht, 
waardoor schade zal optreden voor de betreffende winkeliers. j 



Het volgende wordt afgesproken: I 
- De gemeente stuurt aan de heer Oomes een brief over de inrichting van Louwerensplein en 

onder welke condities dit voorstel naar de mening van de gemeente zou kunnen worden 
gerealiseerd. [ 

- De gemeente houdt AH Rhoon op de hoogte van de voortgang van de onderhandelingen van 
de gemeente met Greveling en geeft een concreet stappenplan en planning voor deze 
onderhandelingen. 

2. Inrichting Louwerensplein 
Ter inleiding wordt het volgende vastgesteld. De opening van de winkel zal plaatsvinden eind 
september. De gemeente heeft op basis van de overeenkomst van 2008 de verplichting zorg te 
dragen voor een tijdige inrichting van het plein.  Uit het verslag van 11 mei 2011 van de gemeente 
met de heer Bert Brokken blijkt dat dit geenszins het geval zal zijn om voornamelijk twee redenen: 
de ontruiming en sloop van het DA-gedeelte en de verwerving en sloop van Greveling. 

De heer Oomes stelt vast dat in 2008 een inrichting van het Louwerensplein afgesproken. Hiervan 
kan pas worden afgeweken als contractueel hierover nieuwe afspraken zijn gemaakt en dat is nog 
niet het geval.  De gedachte die in het verslag is opgenomen dat elders nog plaats voor 5 
parkeerplaatsen gevonden moeten worden is voor Mahu niet acceptabel. 

De gemeente geeft aan alles in het werk te stellen, maar beide genoemde factoren, maken het 
voor de gemeente onmogelijk voor eind september 2011 de onder- en bovengrondse 
infrastructuur aan te leggen. De gemeente zal er wel voor zorg dragen dat ten tijde van de 
opening van de winkels eind september een tijdelijke riolering en andere nutsvoorzieningen 
worden aangelegd, evenals een trottoir voor de winkels, zo mogelijk in definitieve vorm. De 
gemeente spant zich tot het uiterste in. 

De heer Oomes stelt vast dat eind 2010 reeds een aanvraag voor de aansluiting op het riool bij de 
gemeente is ingediend. (Bij navraag blijkt dit gebeurd te zijn op 10 november 2010,  omdat deze 
aanvraag zou zijn zoekgeraakt, is een hernieuwde aanvraag ingediend per 18 januari  2011. 
Blijkbaar is deze aanvraag nog een keer aangepast, zodat de laatste tekening behorend bij de 
aanvraag gedateerd is op 20 februari 2011). De heer Oomes geeft aan dat - hoezeer deze 
tijdelijke voorzieningen op dit moment noodzakelijk zijn - de gemeente haar verplichtingen niet 
tijdig nakomt. Op dit moment dreigt zelfs al een situatie dat bij overtollige wateroverlast de grond 
onder het gebouw dreigt weg te zakken waardoor risico's ontstaan. Bovendien zal ondanks de 
tijdelijke voorzieningen op het moment van de opening de bovengrondse infra nog niet gereed zijn 
waardoor noodzakelijke parkeerplaatsen in het Louwerensplein op dat moment niet beschikbaar 
zijn voor het publiek. 

i 

De volgende afspraken worden gemaakt: 
- De gemeente legt tijdelijke riolering en andere nutsvoorzieningen aan vóór de opening van de 

winkels eind september. i 
- De gemeente komt met een concrete planning voor de aanleg van de definitieve 

ondergrondse - en bovengrondse openbare voorzieningen, j 
- AH zal nagaan of het niet tijdig gereed komen van deze voorzieningen zal leiden tot schade bij 

AH en de andere winkeliers. j 
i 

3. Erfafscheiding bij laad en losplaats 
De gemeente geeft aan zich tot het uiterste in te spannen om een1 regeling te treffen met de 
omwonenden. Van de heer Mahu wordt een welwillende medewerking gevraagd in zijn eigen 
belang. Als hij deze medewerking weigert, heeft de gemeente het; proces niet in de hand en zijn 
de gevolgen voor de heer Mahu.  Aanstaande dinsdag is een overleg gepland met deze bewoners 
en voordien moeten nog enkele zaken helder worden gemaakt. Deze punten worden 
successievelijk besproken: !  

Erfafscheiding. In de bouwvergunning is een schanskorf opgenomen als erfafscheiding. De 
omwonenden vragen om een gemetselde muur ivm geluid. Jurgen Mahu is in principe bereid 
aan het verzoek van de gemeente medewerking te verlenen, maar onder de volgende 
condities. Mahu bepaalt de uiteindelijke vorm en uitvoering en is opdrachtgever voor de 
uitvoering. Hij draagt niet bij in de extra kosten, de meerkosten zijn volledig voor de gemeente 
op basis van een offerte van Geeve. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd en omvat ook 



een akkoord voorafgaand aan de uitvoering van het college van B en W  waarin staat dat (1) 
de gewijzigde uitvoering van de bouwvergunning geschiedt op indringend verzoek van het 
col lege van B en W (2) en het college zich garant verklaart vóór alle mogelijke juridische, 
financiële en andere gevolgen die hieruit voortvloeien, inclusief eventuele vertragingen in het 
bouwproces en schadeclaims van omwonenden en andere belanghebbenden, als gevolg van 
het gewijzigd uitvoeren van de bouwvergunning. Alle omwonenden dienen vooraf een 
verklaring te ondertekenen waarin zij een verzoek daartoe doen aan de heer Mahu. 

- Groenstrook. De heer Mahu zal nog vandaag opdracht geven aan Thod Binder voor het 
opstellen van een inrichtingsplan, maar zal niet meer investeren dan in de begroting van het 
bouwplan is opgenomen (NB dat is € 2000). De extra kosten voor de inrichting en 
advieskosten zijn voor rekening van de gemeente. 

Het volgende wordt afgesproken: 
- De gemeente overlegt met de bewoners en laat de heer Oomes weten wat de afspraken zijn 

die op 28 juni 2011 met de omwonenden worden gemaakt. 
- De heer Mahu werkt onder bovenstaande condities mee aan een wijziging van de 

erfafecheiding en een plan voor de inrichting van de groenstrook langs de erfafecheiding. 

4.  Aanleg parkeerplaatsen Julianastraat 
De heer Oomes stelt de volgende vragen 
- Wat is de stand van zaken? 
- Wat is het antwoord op de vragen op blz. 1 van het verslag van 11 mei 2011 (eigendom, 

bestemming, convenant). Vragen overigens die een jaar geleden ook al op tafel lagen. 
l 

De gemeente geeft aan in overleg te zijn met het schoolbestuur en zich zullen inspannen om deze 
parkeerplaatsen daar aan te leggen. Op de openstaande punten (eigendom, bestemming, 
convenant) kan nog geen antwoord worden gegeven. 

Het volgende wordt afgesproken: | 
De gemeente houdt Mahu op de hoogte van de vorderingen van de aanleg van de 
parkeerplaatsen op het schoolterrein aan de Julianastraat. 

5. Subsidie 
De heer Oomes stelt de volgende vragen 
- W elke procedure kunnen we afspreken over het verstrekken van de subsidie aan de huurders 

van de woningen. : 
- Is er al subsidie aangevraagd voor het aanleggen van infrastructuur (voor het aanleggen van 

een verbindende weg tussen Julianastraat en Dorpsdijk) bij Stadsregio? 

De gemeente geeft aan dat de subsidie pas kan worden verstrekt als er huurovereenkomsten zijn 
en aangetoond kan worden dat een extra investering is gedaan ad € 10.000 om de 
appartementen (beter) te kunnen verhuren. j 
De heer Oomes geeft aan dat er inmiddels één appartement definitief verhuurd is en dat de 
meerkosten kunnen worden aangetoond, omdat de appartementen redelijk luxe worden 
afgewerkt. 

Het volgende wordt afgesproken: 
Mahu stuurt de huurovereenkomst die voor de appartementen gebruikt zal worden en 
overlegt een afwerkstaat waaruit blijkt dat een extra investering is gedaan om de 
appartementen te kunnen verhuren. ! 

I 
6. Rondvraag j 

De heer Rijken informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van de 
matrixborden. Er dient een gecertificeerd bureau opdracht gegeven te worden om een plan op te 
stellen. Hij vraagt naar de planning. j 
De heer Oomes is hiervan niet op de hoogte en zal hierover overleg plegen met de heer Mahu. 


