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Van: Warnaar 
Verzonden: zondag 21 april 2013 22:00
Aan: Sander van Schagen
CC: Griffie Albrandswaard; Ent (Buytenhof), Familie van der; 'ad visser'; Ad & 
Marianne Visser; Visser, Ad & Marianne; Warnaar, Wim Gé & Marjan; 'Wim-Ge 
WARNAAR'
Onderwerp: uw brief dd 18 april - kenmerk 128308 (in bijlage)
Urgentie: Hoog
 
Ter attentie van 
 
de heer T. Kilian,  teammanager ontwikkeling gemeente Albrandswaard
 
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Albrandswaard
 
Raadsleden van de Gemeente Albrandswaard
 
 
Rhoon, 21 april 2013 
 
Goedenavond,
 
Gistermorgen heb ik uw schrijven (zie bijlage) in de brievenbus gevonden 
waarvoor mijn hartelijke dank. Ik wil daar echter nog wel even op reageren.
 
Allereerst hecht ik er nogmaals aan te verklaren, zoals eerder ook al in mijn 
“bezwaar”, dat ik niets tegen de Buytenhof en hun plannen heb, maar dat ik 
bedenkingen heb tegen de LOCATIE. Daarover vind ik in uw schrijven geen woord 
terug, maar dat was wel de essentie van mijn brief. Uiteraard ken ik het 
bestemmingsplan (overigens ook hier weer de schrijffout Buytenland van Rhoon, 
moet ij zijn) maar daar gaat het niet om. In het bestemmingsplan wordt alleen 
gesproken over een wijzigingsbevoegdheid, maar niet over WAAR er gebouwd zou 
mogen worden.
 
Mijn vraag is waarom dat perse in de historische en oudste polder van dit 
gebied, de opwaspolder, moet worden gebouwd. Terwijl er buiten deze polder 
voldoende plaats en alternatief is die, zeker qua bereikbaarheid en ontsluiting,
misschien nog wel beter geschikt zouden zijn. Met betere parkeerfaciliteiten, 
bereikbaarheid hulpdiensten etc. 
En omdat u zelf ook aangeeft dat de gemeenteraad het plan van de zorgwoning 
nader wil onderzoeken heb ik dus dat alternatief aangegeven maar daar gaat u 
niet verder op in. 
 
Dat is het enige doel van mijn schrijven geweest. Ik ben inmiddels door de pvv 
griffier Henk Kamphuis geïnformeerd (per brief d.d. 5 april - 127558) dat mijn 
brief ook in de carrousselvergadering van 22 april onder de aandacht van de raad
gebracht zal worden. Hij staat echter niet bij de stukken die tijdens deze 
carroussel behandeld zullen worden, wellicht wordt hij dan besproken tijdens het
“besloten” deel voorafgaand aan de carroussel?
 
En dan maar hopen dat we er morgen in die 10 minuten die er voor staan uit 
zullen komen……
 
P.S. - Overigens - in uw “toestingsbrief” wordt aangegeven dat de Oudeweg een 
drukkere polderweg is vanwege het bezoek aan de golfbaan. Ik kan u verzekeren 
dat de drukte hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door sluipverkeer - en het verkeer
van en naar de golfbaan gaat straks toch over de nieuwe ontsluitingsweg dwars 
door de polders? 
 
Wim Gé WARNAAR
't Buytenlandt
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Gemeente 
Albrandsiuaard 

Aan W.G. Warnaar 
Oudeweg 1 
3161 ES Rhoon 
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Datum 

Betreft 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

Email 

Bijlage(n) 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

CC 

18 april 2013 
Reactie op uw brief d.d. 3 april 2013 
S. van Schagen 
010 506 1804 
s.v.schagen@albrandswaard.nl 
1 

Verzonder, 

1 9 APR. 2013 

De Buytenhof- Fam. Visser, Fam. Van der Ent 

Hofhoek 5 

3176 PD Poortugaal 

Postbus 1000 

3160 GA Rhoon 

Telefoon 010 506 11 11 

Fax 010 501 81 80 

www.albrandswaard.nl 

Bankrekeningnummer 

BNG 28.50.20 420 

Openingstijden 

Publiekzaken: 

ma, di, do, vr.: 

09.00- 13.00 uur 

woensdag: 

13.00-16.30 uur 

17.30-20.00 uur 

zaterdag: 

09.30 - 11.30 uur 

Kantoor ma t/m vr: 

09.00- 16 30 uur 

(alleen volgens afspraak) 

Geachte heer Warnaar, 

Uw vraag 
Op 3 april 2013 ontvingen we uw brief met uw reactie op het voornemen van de bouw 
van een zorgwoning aan de Oude weg. U geeft aan dat de polder niet moet vollopen 
met "witte blokkendozen en villa's" en dat de bouw van de zorgwoning een 
precedentwerking schept voor toekomstige ontwikkelingen. U licht vervolgens het 
bestemmingsplan proces toe voor wat betreft de achterliggende visies. 

Stand van zaken 
Op 18 maart 2013 heeft de gemeenteraad van Albrandswaard aangegeven het plan 
van de zorgwoning nader te willen onderzoeken. Zij hebben hun besluit gebaseerd op 
het vigerende bestemmingsplan "Buytenland van Rhoon". Daarin maakt artikel 34.8 de 
zorgwoning mogelijk met een zogenaamde binnenplanse afwijking. Op basis van het in 
te dienen bouwplan zal het college besluiten wel of geen gebruik te maken van de 
wijzigingsbevoegdheid voor de bouw van een zorgwoning. 

De regels en verbeelding van het bestemmingsplan "Buytenhland van Rhoon" vindt u 
op de volgende pagina van deze brief. Het bestemmingsplan "Buytenland van Rhoon" 
is onherroepelijk. 

Tot slot 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben 
dan kunt u contact opnemen met dhr. Sander van Schagen 
(s.v.schaqen@albrandswaard.nl), projectleider van de gemeente Albrandswaard. 



Gemeente 
Albrandswaard 

Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Albrandswaard, 
De teammafl\qer ontwikkeling -imarfSKjer ontwil 

(ar 
T. Kilian 



Gemeente 
Albrandsiuaard 

Bestemmingsplan Buytenland van Rhoon 1 

34.8 Wijzigingsbevoegdheid zorgwoningen 
Burgemeester en wethouders kunnen, met toepassing van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming van de gronden, gelegen 
binnen 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' wijzigen ten behoeve van de bouw 
van maximaal twee zorgwoningen, waarbij geldt dat: 
a het wijzigingsplan moet passen in een voor het onderhavige deel van 

het plangebied opgestelde inrichtingsvisie en beeldkwaliteitsplan; 
b de inhoud van een zorgwoning maximaal 1.500 m 3 mag bedragen; 
c de zorgwoning moet worden afgedekt met een kap; 
d de goot- en bouwhoogte maximaal 4 meter respectievelijk 10 meter 

mag bedragen; 
e de afstand van een zorgwoning tot aan de bestemming 'Verkeer' en/of 

een aangrenzend woonperceel minimaal 6 meter moet bedragen; 
f er voorzien moet worden in een aanvaardbare milieuzonering uit 

oogpunt van externe veiligheid. 

Bron: http://ruimteliikeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0613.0102Buvtenlandvr- 
vst2/r NLIMRO.0613.0102Buvtenlandvr- 
vst2.htm# Artikel 33 Algemene ontheffinqsreqels 
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