
p r o m e s 

College van B en W 
Hofhoek 5 
3176 PD Poortugaal 

Datum: 28 januari 2013 
Onderwerp: Carrousel over afspraken met J. Mahu 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op 14 januari 2013 is in de Carrousel van de gemeenteraad van Albrandswaard gesproken 
over de herziening van het bestemmingsplan Rhoon Dorp 2012. Ondergetekende heeft naar 
aanleiding van dit onderwerp aandacht gevraagd voor het feit dat de voorstellen van het 
college van B en W geen recht doen aan de afspraken die zijn gemaakt met de heer J. 
Mahu. De voorzitter van deze avond heeft ons na deze vergadering laten weten dat hij er 
zorg voor zal dragen dat een aparte bijeenkomst van de gemeenteraad georganiseerd zal 
worden om duidelijkheid te krijgen over de ontstane situatie. 

Daar is ook aanleiding voor want de voorgestane herziening van het bestemmingsplan 
Rhoon Dorp 2012 is in strijd met de gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente 
en J. Mahu. De gemeenteraad is natuurlijk autonoom in het nemen van haar besluiten. 
Echter indien door aanpassing van het bestemmingsplan de herbouw van het pand 
Greveling mogelijk gemaakt wordt, zal J. Mahu een planschadeclaim indienen, tevens zal het 
college aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van de verplichtingen die 
voortvloeien uit deze privaatrechtelijke overeenkomst. 

Ten behoeve van deze discussie stuur ik u een feitenrelaas op basis waarvan onomstotelijk 
vastgesteld moet worden dat het college van B en W voorbij gaat aan de verplichtingen die 
zij is aangegaan jegens J. Mahu. 

Ik neem daarnaast de vrijheid om nog op een ander aspect van deze kwestie te wijzen. De 
handelswijze van het college van B en W richting J. Mahu en S. Greveling staat niet op 
zichzelf. Wellicht wordt u geïnformeerd over het overleg dat het college periodiek voert met 
de klankbordgroep van de winkeliers in Rhoon. Er is een gepolariseerde relatie tussen het 
gemeentebestuur en de ondernemers van het centrum gegroeid. Bijgevoegd treft u -
misschien ten overvloede - een memo d.d. 14 september 2012 aan gericht aan de 
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Klankbordgroep centrumontwikkeling Rhoon en een reactie hierop d.d. 2 oktober 2012 van 
de heer A. Stout, voorzitter van de Winkeliersvereniging Rhoon. Hieruit wordt overduidelijk 
dat de verhoudingen tussen gemeentebestuur en ondernemers helemaal verstoord is. 

Het geschil van mening tussen college van B en W en de heer J. Mahu past dus in een 
breder beeld. 

Wij worden door u graag in de gelegenheid gesteld een nadere toelichting te geven. 

Hoogachtend, 
Namens J. Mahu. 

Drs. R.G.A.M. 06mes 
Karveel 3 
4902 CR Oosterhout 

Bijlagen: 
- Samenwerkingsovereenkomst gemeente Albrandswaard en J. Mahu d.d. 11 augustus 

2008 met bijlage d.d. februari 2008 inrichting Louwerensplein en bijlage kadastrale 
toepassing AH; 

- Chronologisch overzicht feiten witte-rook-tekening d.d. 27 januari 2013; 
- (Concept) Overeenkomst ontwikkeling locatie Dorpsdijk 106 (Greveling) d.d. 6 februari 

2012 met bijlage Afspraken realisatieovereenkomst. 
- Memo d.d. 14 september 2012 van R. Rijken en R. van Niejenhuis aan de 

Klankbordgroep Rhoon 
- Reactie d.d. 2 oktober 2012 van de voorzitter van de Winkeliersvereniging Rhoon aan de 

leden van de Klankbordgroep 
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. 

De gemeente Albrandswaard, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet, vertegenwoordigd door 
wethouder G. Brussaard (gemachtigd bij besluit van 1 juli 2008 tot ondertekening namens de 
burgemeester), handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en 
Wethouders van die gemeente d.d. 1 juli 2008, hierna te noemen: "de gemeente", 

en 

Albert Heijn Rhoon gevestigd te Rhoon, Julianastraat 37, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door haar directeur, de heer J. Mahu, hierna te noemen "de ontwikkelaar", 

hierna gezamenlijk te noemen: "partijen", 

overwegende het volgende; 

1 De gemeenteraad van Albrandswaard heeft bij besluit van 21 april 2005 de Kaderstelling 
Centrumontwikkeling vastgelegd, inhoudende kaders die als leidraad dienen voor de 
centrumontwikkeling in Rhoon, en vervolgens op 27 juni 2005 besloten om 
belanghebbende marktpartijen in de gelegenheid te stellen binnen de gestelde kaders 
een plan voor het winkelcentrumgebied op te stellen. 

2. De betrokken marktpartijen hebben op 24 juni 2006 de Visie Centrumplan Rhoon aan de 
gemeenteraad gepresenteerd, waarna de raad in zijn vergadering van 27 september 
2006 heeft besloten om die marktpartijen de gelegenheid te bieden de deelgebieden in 
het projectgebied uit te werken en in procedure te brengen. 

3. Eén van die deelgebieden betreft de locatie waar nu een AH supermarkt is gevestigd. Bij 
brief van 7 september 2007 heeft ontwikkelaar, zijnde één van de hiervoor bedoelde 
marktpartijen, aan de gemeente een contourplan voor de herontwikkeling van deze 
locatie ter beoordeling voorgelegd. Bij brief van 29 oktober 2007 heeft de gemeente in 
reactie hierop aan ontwikkelaar laten weten, dat het contourplan past binnen de 
uitgangspunten van de onder 2. bedoelde visie en een samenwerkingsovereenkomst met 
haar te willen aangaan, gericht op de realisering van bedoeld contourplan. 

4. Het contourplan is door de ontwikkelaar uitgewerkt tot een bouwplan waarvoor door de 
ontwikkelaar op 27 juni 2008 een bouwaanvraag bij de gemeente is ingediend. 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

Artikel 1. Definities. 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

a) Locatie: de percelen kadastraal bekend gemeente Albrandswaard, sectie A, nummers 4493, 
5238, 6228, 6229, 6266, 6267, 6268 plaatselijk bekend Dorpsdijk 100, Dorpsdijk 88, 
Julianastraat 37 tot en met 51, het naast deze nrs. gelegen voetpad en het J. Louwerensplein, 
groot circa 3174m2, zoals aangegeven op de bijlage 1 bij deze overeenkomst gevoegde 
tekening; 
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b) Plan: het geheel aan plannen voor het binnen de locatie: 

- bouwen van een supermarkt met magazijn, met daarboven parkeergelegenheid voor 
personenauto's, dagwinkels en woningen, zoals in het bij de gemeente op 27 juni 2008 
door de ontwikkelaar ingediende bouwplan opgenomen en 

- aanleggen van de openbare infrastructuur en openbare parkeerplaatsen aan de 
Julianastraat en J. Louwerenspleinzijde, 

een en ander gebaseerd op het bouwplan, zoals door de ontwikkelaar op 27 
juni 2008 is ingediend bij de gemeente.vervat in de als bijlage 2 bij deze 
overeenkomst behorende aanvraag bouwvergunning. 

Artikel 2. Doel van deze overeenkomst. 

2.1. Partijen beogen met deze overeenkomst een basis te scheppen voor hun onderlinge 
samenwerking bij het ontwikkelen van de locatie, casu quo het realiseren van het plan. 

2.2. Om tot realisatie van het plan te komen kunnen partijen nadere overeenkomsten met elkaar 
aangaan, zoals bijvoorbeeld een overeenkomst tot grondruil en inbreng door de gemeente 
van het perceel Dorpsdijk, kadastraal bekend sectie A nr. 4493 . 

2.3. Deze overeenkomst laat onverlet de publiekrechtelijke taken en verantwoordelijkheden die de 
gemeente naar haar publiekrechtelijke aard in deze vervult respectievelijk draagt. 

2.4. Partijen erkennen eikaars rollen in de realisatie van de Visie Centrumplan Rhoon, waarvan dit 
plan een onderdeel vormt. De gemeente realiseert zich dat de ontwikkelaar in deze 
overeenkomst eveneens de hoedanigheid bezit van huidig én toekomstig ondernemer in het 
gebied. Uit dien hoofde vertrouwt de ontwikkelaar bij zijn beoordeling van het verantwoord 
zijn van de door hem te plegen investeringen, zoals deze aan zijn plan zijn verbonden, 
nadrukkelijk op de inspanningen van de gemeente, gericht op het bevorderen van de 
realisatie van de Visie in zijn geheel, waaronder de daarin opgenomen verkeersinfrastructuur. 

Artikel 3. De samenwerking. 

3.1. De samenwerking tussen partijen zal strekken tot realisering van het plan. 

^ j 3.2. De ontwikkelaar zal er zorg voor dragen: 
a. dat het plan voor haar rekening nader wordt uitgewerkt en onderbouwd tot een niveau dat 

voor de gemeente noodzakelijk is om daaraan haar goedkeuring te kunnen hechten 
(inrichting openbaar gebied) en daarin een voldoende basis te vinden om de wettelijk 
noodzakelijk te volgen vrijstellings- en bouwvergunningsprocedures te kunnen volgen 
(realisering bebouwing); 

b. dat het plan, nadat de gemeente haar goedkeuring daaraan heeft gehecht, cq. daarvoor 
vrijstelling en bouwvergunning heeft verleend, voor haar rekening feitelijk wordt 
gerealiseerd; 
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c. dat hij een financiële bijdrage levert aan de aanleg van het J. Louwerensplein, zoals in 
deze overeenkomst nader is aangegeven; 

d. dat het opstalrecht op het perceel, kadastraal bekend gemeente Albrandswaard, sectie A 
nummer 6266 wordt opgezegd. 

3.3. De gemeente zal er zorg voor dragen: 
a. dat de goedkeurings-, vrijstellings- en bouwvergunningsprocedures ter zake van het plan 

voortvarend worden opgepakt; 
b. dat de voor de realisering van de bebouwing, bij de gemeente in eigendom zijnde gronden 

en gebouwen, om niet aan de ontwikkelaar worden geleverd zoals deze gronden en 
gebouwen staan aangegeven op de van deze overeenkomst deeluitmakende tekening 
(bijlage 1); 

c. dat de eventueel rechtens aan derden toe te kennen planschade ex. artikel 49 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening, tot een bedrag van maximaal € 50.000,00 in ieder geval niet 
ten laste van de ontwikkelaar zal worden gebracht. Partijen gaan ervan uit dat de 
gemeente erin slaagt de eigendom Dorpsdijk 106 te verwerven. De eventuele planschade 
Dorpsdijk 106 komt niet voor rekening van de ontwikkelaar; 

d. dat het perceel Dorpsdijk 129, gedurende de periode van realisering van het plan. om niet 
aan de ontwikkelaar beschikbaar zal worden gesteld voor het gebruik voor het opstellen 
van een directiekeet en parkeerplaatsen voor het bouwpersoneel; 

e. dat zoveel mogelijk in afstemming met de vorderingen van het bouwproject van de 
ontwikkelaar het J. Louwerensplein wordt aangelegd, aangenomen dat de gemeente erin 
slaagt het pand Dorpsdijk 106 te verwerven. 

3.4. Partijen stellen vast dat de ontwikkelaar de aanleg van de parkeerplaatsen in de Julianastraat 
al heeft afgerond. 

A r t i k e l 4 - Bestemmingsplan, bouwvergunning. 

Het op de bebouwing betrekking hebbende deel van het plan is in strijd met het ter plaatse 
geldende bestemmingsplan. Om bouwvergunning voor dat deel van het plan te (kunnen) 
verlenen, zal dan ook een vrijstelling, als bedoeld in artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening verleend moeten worden. De gemeente zal in dezen zorgdragen voor een efficiënte 
uitvoering van de hiermee gemoeide procedures. Met die procedures zal, middels publicatie van 
het voornemen tot verlening van vrijstelling, worden gestart na ontvangst van een door de 
ontwikkelaar daartoe in te dienen ontvankelijke aanvraag. Onder een ontvankelijke aanvraag 
wordt verstaan een, op basis van het eerder vermelde contourplan opgesteld, definitief bouwplan, 
dat de instemming heeft van de welstandscommissie, vergezeld van een ruimtelijke 
onderbouwing, waarin vervat de resultaten van de ten behoeve van het volgen van de procedure 
noodzakelijk uit te voeren onderzoeken. De gemeente verbeurt een boete van € 1.000,00 per 
week, voor iedere week of gedeelte van een week, waarmede de gestelde termijn aan haar 
verwijtbaar wordt overschreden, zulks zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist. 
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Artikel 5. Aanleg en bekostiging van de openbare infrastructuur. 

5.1 De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het op zijn kosten aanhelen van het openbaar gebied 
dat onder invloed van de bouwactiviteiten is beschadigd. Voorafgaand aan de 
bouwwerkzaamheden nemen partijen de staat van het omringende openbaar gebied op. 

5.2 De gemeente draagt zorg voor de aanleg van het J. Louwerensplein, overeenkomstig de bij 
de overeenkomst onder bijlage 3 opgenomen schets. 

5.3 De ontwikkelaar draagt in de kosten voor de aanleg van het J. Louwerensplein bij door 
betaling van een bedrag van € 143.000,- excl. BTW (prijspeil 1 januari 2008) aan de 
gemeente. Deze bijdrage is gestoeld op de aanbieding van de gemeente aan de ontwikkelaar 
van 13 maart 2008, kenmerk 2008/1194 waarin tevens uitgangspunten en verwijzingen voor 
het referentiekwaliteitsniveau zijn opgenomen. Voor- of tegenvallers bij de aanbesteding zijn 
voor de gemeente. Ontwikkelaar dient zijn bijdrage aan de gemeente te betalen op het 
moment van de aanvang van de werkzaamheden tot aanleg van het J. Louwerensplein. De 
bijdrage van de ontwikkelaar wordt op het betalingsmoment aangepast aan het prijsindexcijfer 
voor openbare werken zoals het CBS dat bekend maakt. 

5.4 De gemeente is verantwoordelijk voor toekomstig onderhoud van het openbaar gebied. 

Artikel 6. Grondruil. 

Partijen gaan met elkaar een grondruilovereenkomst aan waarbij de gemeente om niet haar grond 
inbrengt dal benodigd is voor het realiseren van het bouwplan van de ontwikkelaar en waarbij de 
ontwikkelaar om niet zijn grond inbrengt dat dienst gaat doen voor het openbaar gebied. Hierbij 
wordt uitgegaan van het in deze overeenkomst genoemde bouwplan. 

Artikel 7. Onvoorziene omstandigheden. 

Indien zich omstandigheden voordoen waardoor van partijen in redelijkheid niet meer kan worden 
gevergd dat de overeenkomst ongewijzigd wordt nagekomen of de overeenkomst niet meer kan 
worden nagekomen, zullen partijen trachten op basis van heronderhandelingen te komen tot 
(gewijzigde) voortzetting cq. beëindiging van de overeenkomst en afwikkeling van de hiermee 
verband houdende gevolgen. 

Artikel 8. Meeromvattende centrumvisie Rhoon. 

Partijen beseffen dat dit plan onderdeel uitmaakt van de Visie Centrumplan Rhoon. De gemeente 
is niet aansprakelijk voor de schade die de ontwikkelaar eventueel lijdt als gevolg van de realisatie 
van andere onderdelen van de centrumvisie Rhoon. De gemeente spant zich in om de 
bereikbaarheid van de winkel van de ontwikkelaar tijdens de bouwwerkzaamheden in het 
centrumgebied voldoende te waarborgen. 
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Artikel 9. Volledigheid. 

Deze overeenkomst inclusief de daarbij behorende bijlagen beschrijft de gehele tussen partijen 
bestaande rechtsverhouding voor zover die voortvloeit uit de samenwerking bij de ontwikkeling 
van het plangebied. Indien en voor zover zich echter tussen partijen een geschil zal voordoen en 
de bewoordingen van deze overeenkomst onvoldoende aanknopingspunt bieden voor beslechting 
van het geschil, zullen voor de beslechting van dat geschil de besprekingen die tussen de 
ontwikkelaar en de gemeente zijn gevoerd, richtinggevend zijn. 

Aldus in tweevoud ondertekend te Rhoon, 

De gemeente; G.A.D. Brussaard 

Datum: 

De ontwikkelaar; J. Mahu 

Datum; / / - ( 

r 
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Chronologisch overzicht feiten witte-rook-tekening 
De memo aan het college van B en W d.d. 12 december 2012 geeft geen juist en volledig 
beeld van de gang van zaken met betrekking tot de besprekingen tussen de gemeente en J. 
Mahu over de inrichting van het Louwerensplein. Ik heb daarom de feiten op een rij gezet: 

- Op 24 en 25 februari en 3 maart 2011 zijn besprekingen geweest waarbij de heer J. 
Mahu vanaf het begin niet onwelwillend opgesteld heeft tegenover een andere inrichting 
van het Louwerensplein en altijd aangegeven dat wij open staan voor discussie. Echter 
steeds onder de conditie dat dan voldoende parkeerplaatsen in de naaste omgeving 
zouden moeten worden aangelegd. Dat is voor AH essentieel, want parkeerplaatsen 
betekent omzet. Minder parkeerplaatsen voor de deur betekent minder omzet. 

Op 2 maart 2011 heeft de heer Mahu een brief gestuurd aan het college van B en W 
waarin hij het volgende stelt 

"Samengevat 
1. Koop en sloop Dorpsdijk 106 
2. Aanleggen 18 schuin parkeerplaatsen aan het J. Louwerensplein 
3. Ontwikkeling van circa 200 m2 door de heer S. Greveling 

De punten 1 en 3 zijn volgens tekeningen van de gemeente akkoord. 

Ik doe bij deze dan ook een dringend beroep op de wethouder, het college en de 
gemeenteraad akkoord te gaan met punt 2". 

- Er vindt een bespreking plaats op 11 maart 2011, waarbij de gemeente komt met een 
variant van de zogenaamde "witte-rook-tekening". De heer J. Mahu is dan echter met 
vakantie. Na kennisname van de inhoud van het verslag van deze bespreking laat hij op 
1 april 2011 aan de heer Paul Rijken weten daar niet mee in te kunnen stemmen. 
Dat is op 1 april 2011 schriftelijk aan de heer Rijken medegedeeld en hij liet toen waten 
dat er dan een nieuw overleg moest worden ingepland. Dit overleg is er nooit meer 
gekomen. De gemeente heeft sindsdien voortgeborduurd op deze tekening en wij 
hebben sindsdien telkens laten weten dat de tekening onze instemming niet had en nog 
steeds niet heeft. Een nieuw contract is er dan ook nooit gekomen en daarom houden wij 
nog steeds vast aan het contract 2008. 

- Vanaf juni 2011 heeft R. Oomes de belangen mede behartigd van de heer J. Mahu en 
namens hem het overleg gevoerd met de gemeente. In het overleg op 24 juni 2011 heeft 
hij het volgende gesteld: De heer Oomes stelt vast dat in 2008 een inrichting van het 
Louwerensplein is afgesproken. Hiervan kan pas worden afgeweken als contractueel hierover 
nieuwe afspraken zijn gemaakt en dat is nog niet het geval. 
Natuurlijk probeer je met elkaar tot oplossingen te komen, dat is geven en nemen, maar 
er is pas een deal als alle partijen zich daarin kunnen vinden. Zover is het helaas nooit 
gekomen. 

Hierna stokt de informatie vanuit het college van B en W naar de gemeenteraad. 
Onderstaand wordt een korte samenvatting gegeven van de acties die daarna door ons 
hebben plaatsgevonden: 
- Brief d.d. 18 juli 2011 aan het college van B en W wordt onder meer ingegaan op een 

onderdeel van de "Witte-rook-tekening" namelijk de parkeerplaatsen op het terrein van 
Bouwman. In deze brief staat het volgende: "De 8 "tijdelijke"parkeerplaatsen op het terrein 
van Bouwman zijn meer dan welkom doordat de beloofde parkeerplaatsen bij de school aan de 
Julianastraat er nog niet zijn, als ze er al zullen komen. Voor de aanleg van de 8 "tijdelijke" 
parkeerplaatsen zal de gemeente zelf moeten zorgen door middel contractuele afspraken met de 
betrokken eigena(a)r(en), Mahu is niet in een positie daarover te onderhandelingen en zal dat ook 
niet doen". 
Er kan dus geen misverstand over bestaan dat J. Mahu het niet tot zijn taak gerekend 
heeft om op die locatie parkeerplaatsen te realiseren. Het is ook te gek voor woorden om 
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te veronderstellen dat dit van een particulier kan worden verlangd, zoals in de memo van 
4 januari 2013 wordt gesteld. 

- In de brief van 16 september 2011 aan het college van B en W wordt door R. Oomes 
gesteld dat het bestuur van de school geen medewerking verleend aan parkeerplaatsen 
op eigen terrein en dat vernomen is dat op het terrein van Bouwman geen 
parkeerplaatsen worden aangelegd. In deze brief wordt daarom gesteld dat "het akkoord 
van de witte-rook-tekening van het Louwerensplein afhangt van het realiseren van de geplande 
parkeerplaatsen in de tuin van Souman. Dat is en blijft een voor AH cruciale randvoorwaarde. 
Door de geschetste bovenstaande ontwikkelingen (plan Greveling en de daarvoor benodigde 
parkeerplaatsen) wordt het probleem echter al maar groter en zijn de 8 parkeerplaatsen bij 
Bouwman ook nog onvoldoende" Deze brief eindigt daarom met de volgende conclusie: 
"Samenvattend: AH kan pas definitief instemmen met de inrichting van het Louwerensplein 
conform de witte - rook - tekening als het parkeren structureel en definitiefis opgelost". 

In de brief d.d. 10 oktober 2011 aan het college van B en W hebben wij het volgende 
opgemerkt: "Wij zijn over de parkeersituatie in overleg met wethouder Van Praag. Op 5 oktober 
j.1. heeft overleg plaatsgevonden. In dat overleg hebben wij nadrukkelijk gewezen op het feit dat 
wij vasthouden aan het realiseren 21 parkeerplaatsen conform de zogenaamde witte-rook-
tekening d.d. 29 augustus 2009. Als dat niet gaat lukken dan geldt de afspraak die wij gemaakt 
hebben in het kader van de samenwerkingsovereenkomst waar een inrichtingstekening van het 
Louwerensplein als bijlage gevoegd is. 
Aangezien in de 21 parkeerplaatsen van de witte-rook-tekening 8 parkeerplaatsen staan 
geprojecteerd op particuliere grond en de eigenaar hiervan heeft laten weten die parkeerplaatsen 
niet te zullen realiseren, nemen wij aan dat om die reden geen overeenkomst gesloten kan 
worden met Greveling. Wij hebben de heer Van Praag gevraagd om dit ook aan betrokkene 
kenbaar te maken". 
Deze brief wordt afgesloten met de volgende constatering: Kortom we stellen vast dat op dit 
moment er onvoldoende parkeerplaatsen zijn doordat nog 6 parkeerplaatsen ontbreken in de 
Julianastraat, dat de gemeente in gebreke blijft door het niet realiseren van de 18 parkeerplaatsen 
op het Louwerensplein, dat binnen 4 jaar nog 28 parkeerplaatsen in dit deel van het centrum 
gerealiseerd moeten worden conform de afspraken in het kader van de Centrumvisie Rhoon en 
dat er vanwege dit parkeergebrek en het ontbreken van fysieke ruimte voor uitbreiding van 
parkeerplaatsen, geen mogelijkheid is voor de toevoeging van functies door nieuwbouw in dit 
kwadrant van het centrum. 

- Op 2 april 2012 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de inrichting van het 
Louwerensplein. Op 28 maart 2012 hebben R. Oomes en J. Mahu een gesprek gehad 
met wethouder van Praag over de parkeersituatie in Rhoon. In dit overleg hebben wij 
aangegeven dat: de overeenkomst tussen de gemeente Albrandswaard en J. Mahu d.d. 11 
augustus 2008 nog steeds van kracht is. De voorgestelde aangepaste inrichting van 
Louwerensplein (witte-rook-tekening) heeft niet de instemming van de heer Mahu. Dit gesprek 
is nog eens bevestigd bij brief d.d. 12 mei 2012. 

- Bij schrijven van 17 juli 2012 is aan ons naar aanleiding van een verzoek in het kader van 
de Wet Openbaarheid van Bestuur de concept overeenkomst d.d. 6 februari 2012 tussen 
de gemeente en de heer S. Greveling toegestuurd. Bijgevoegd is een kopie van deze 
overeenkomst. Hieruit blijkt dat de gemeente zich heeft ingespannen een overeenkomst 
te sluiten die in strijd is met de gesloten overeenkomst met de heer J. Mahu. 
Verder valt in de realisatieovereenkomst op (artikel 10 bladzijde 17) dat van Greveling 
geen bijdrage gevraagd wordt in de kosten van de inrichting van de openbare ruimte, 
terwijl met J. Mahu is afgesproken dat hij een financiële bijdrage levert van € 143.000 
(prijspeil 1 januari 2008). Waarom met Mahu wel en Greveling niet? 

Welke conclusies kunnen we hieruit trekken: 
- We moeten helaas vaststellen dat wij op al onze brieven aan het college van B en W 

over deze kwestie nimmer, maar dan ook niet één keer, een schriftelijke reactie hebben 



ontvangen. In het beste geval een enkele keer een bericht van ontvangst, maar ook dat 
slechts sporadisch. 

- Ook nu weer zijn wij niet in kennis gesteld van de voorstellen die aan uw raad zijn 
gedaan. Het ware wenselijk en correct geweest ons in de gelegenheid te stellen te 
reageren op deze voorstellen. Dat is echter niet gebeurd. 

- J. Mahu heeft meegedacht in het vinden van oplossingen. Die is er niet gekomen, zodat 
de overeenkomst van 11 augustus 2008 nog steeds van toepassing is. Achteraf mag uit 
deze welwillende houding niet geconcludeerd worden dat op basis van verslagen die niet 
zijn geaccordeerd door J. Mahu (integendeel: zie opmerking over email van 1 april 2011) 
er overeenstemming zou zijn over een witte-rook-tekening die ook nog eens 
verschillende keren is gewijzigd. 

- Terwijl de overeenkomst met J. Mahu nog steeds van kracht was, zijn onderhandelingen 
gevoerd met Greveling, in strijd waren met genoemde overeenkomst met Mahu. 

- Het raadsbesluit van 2 april 2012 is in strijd met de afspraken met Mahu. Kort voor dit 
raadsbesluit is de verantwoordelijk wethouder hiervan (ten overvloede gezien alle 
correspondentie) nog eens in kennis gesteld. 

Tenslotte: het geeft geen pas 2 ondernemers in de memo d.d. 4 januari 2012 te kwalificeren 
als "kemphanen". Daaruit blijkt dat er blijkbaar geen respect is voor ondernemers die 
opkomen voor hun zakelijke belangen. De gemeente heeft deze twee partijen lijnrecht 
tegenover elkaar gezet door het in reeds in 2008 getekende contract met AH te negeren en 
hier dwars doorheen een geheel andere afspraak te (willen) maken met Greveling. Er wordt 
ter verdediging aangevoerd dat de witte rook tekening reeds in het raadsvoorstel van 2 april 
bekrachtigd is door de gemeenteraad, maar dit plan had nooit mogen worden ingediend want 
hiermee pleegt de gemeente contractbreuk! 

Discussienota bestemmingsplan Rhoon 
Verder nog een enkele opmerking over de discussienota bestemmingsplan 'Rhoon Dorp 
2012". Het is vreemd dat de gemeente zo kort na het onherroepelijk worden van het huidige 
bestemmingsplan al weer een herziening voorbereidt. De overweging op bladzijde 3 en 4 dat 
de gemeente zelf tot realisatie over moet gaan indien marktpartijen niet tijdig tot ontwikkeling 
komen, is onjuist. Een bestemmingsplan is een zogenaamd toelatingsplan; hetgeen in het 
bestemmingsplan is geregeld mag, maar moet niet. 

Verder valt op dat twee panden aan de Dorpsdijk (nummer 96 en 98) die nu de bestemming 
centrum hebben plotseling en zonder enige aanleiding omgezet worden in wonen, terwijl 
deze panden tezamen met de rest van deze bebouwingsstrip in de toekomst geschikt zijn 
voor uitbreiding van winkels en het parkeerdek. Hoe kun je deze wand aan de Dorpsdijk 
ontwikkelen als deze 2 panden niet de bestemming centrum houden? 
Het vreemde is dat de rest van deze wand de bestemming centrum zou krijgen, inclusief het 
gemeentelijk monument en die twee woningen op de hoek niet. Ik begrijp absoluut niet wat 
daarvan de achtergrond is. Weet u overigens dat deze panden eigendom zijn van de heer 
Mahu, dat hij een plan in de kast heeft liggen om deze wand verder te ontwikkelen. Ja, nu 
even niet, want hij heeft reeds flink geïnvesteerd, maar wie weet in de toekomst als de tijden 
weer rooskleuriger zijn. 

R. Oomes namens J. Mahu, 27 januari 2013 
Bijdrage tbv de gemeenteraad Albrandswaard 
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OVEREENKOMST ONTWIKKELING L O C A T I E DORPSDIJK 106 

6 februari 2012 

PARTIJEN 

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Albrandswaard, te dezen 
vertegenwoordigd door de burgemeester van de Gemeente, 
de heer H.M. Bergmann, en als zodanig handelend ter uitvoering van het besluit 
van het college van burgemeester en wethouders d.d. ** [flatumj; 

2. de heer S. Greveling: 

geboren 7 augustus 1940; en 
wonende Rijsdijk 33 3161 HK Rhoon; 

in privé. 

verklaren: 

DEFINITIES 

1. In de Overeenkomst wordt verstaan onder: 

Afspraken Realisatieovereenkomst: de afspraken die in ieder geval in de 
Realisatieovereenkomst zullen worden gemaakt, welke afspraken als bijlage 
aan de Overeenkomst zijn gehecht; 
Bestemmingsplan: het voorde Bouwlocatie vigerende bestemmingsplan; 
Erfpachtsrecht Perceel C: de erfpacht gevestigd op Perceel C met: 

de opstal; en 
• de beplantingen; 
in, op en bóven Perceel C; 
Commerciële Ruimte: de op de Nieuwe Bouwlocatie te realiseren 237 m 2 bruto 
vloeroppervlakte commerciële ruimte; deze bruto vloeroppervlakte vast te stellen 
volgens de NEN-norm 2580; 
Gemeente: de bij Partijen sub 1 genoemde partij; 
Greveling: de bij Partijen sub 2 genoemde partij; 
Koopsom I : de koopsom die in totaal verschuldigd is voor het kopen van: 

Perceel A; 
Perceel B; en 
de Erfpachtsrechten Perceel C; 

Koopsom I I : de koopsom die verschuldigd is voor het kopen van de Nieuwe 
Bouwlocatie; 
Milieurapportage: het aan deze overeenkomst gehechtte rapport inzake de 
milieutechnische staat van de Nieuwe Bouwlocatie Dorpsdijk 106; 
Nieuwe Bouwlocatie: het deel van Perceel A, Perceel B en Perceel C dat op 
de Tekening met: 
' een rode omlijning; en 

een schuine rode streeparcering; 
is aangegeven, welk deel een oppervlakte heeft van in totaal 237 m 2; 
Overeenkomst: deze overeenkomst; 

Pagina 1 van 20 



Ontwikkelingsplan: het uit hoofde van de Overeenkomst door Partijen 
Greveling te maken plan voor de Nieuwe Bouwlocatie; 
Perceel A: het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Rhoon, sectie 
A, nummer 5908, groot 90 m 2 met: 

de opstal; en 
• de beplantingen; 
in, op en boven dat perceel; 
Perceel B: het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Rhoon, sectie A, 
nummer 5909, groot 460 m 2 met: 
• de opstal; en 
• de beplantingen; 
in, op en boven dat perceel 
Perceel C: het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Rhoon, sectie 
A, nummer 2117, groot 123 m2 met: 

de opstal; en 
de beplantingen; 

In, op en boven dat perceel; 

Partij: de Gemeente casu quo Greveling Privé; 
Partijen: de Gemeente en Greveling Privé gezamenlijk; 
Realisatieovereenkomst: de na goedkeuring van het Ontwikkelingsplan door de 
Gemeente door Partijen te sluiten overeenkomst waarin afspraken worden 
gemaakt over: 

het verkopen van de Nieuwe Bouwlocatie: 
het uitvoeren van het Ontwikkelingsplan; en 
het inrichten van de openbare ruimte in de directe omgeving van de 
Nieuwe Bouwlocatie; 

Stedenbouwkundige Uitgangspunten: de stedenbouwkundige uitgangspunten, 
zoals aangegeven in paragraaf 3.6 Stedenbouw van het Projectplan Gemeente 
Albrandswaard Centrumontwikkeling Rhoon D, projectnummer 0044.04, 
definitieve versie 12 mei 2011; 
Tekening: de als bijlage aan de Overeenkomst gehechte tekening met 
kadastrale ondergrond d.d. 15 juli 2011, nummer 11CR075, blad 1; 
Terugbetaling: terugbetaling van een deel van de Koopsom I , zoals bedoeld 
in artikel 3 van de Overeenkomst; 
Woonappartement: één van de Woonappartementen; en 
Woonappartementen: de door de Partij Greveling op de Nieuwe 
Bouwlocatie te realiseren vier woonappartementen gezamenlijk. 

2. De definities in het vorige lid van dit artikel worden in de Overeenkomst met een 
hoofdletter aangegeven. 

CONSIDERANS 

1.1. Greveling heeft Perceel A en B in volle eigendom en de erfpachtsrechten op perceel 
C. 
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1.2. De Gemeente heeft Perceel C in blote eigendom. 

2.1. Voor de Nieuwe Bouwlocatie geldt thans het bestemmingsplan Rhoon-Dorp 
vastgesteld door de raad van de Gemeente op 26 januari 2009. 

De door Partijen beoogde ontwikkeling van de Nieuwe Bouwlocatie past 
binnen dit Bestemmingsplan. 
In het Bestemmingsplan is echter bepaald dat burgemeester en wethouders 
van de Gemeente: 

het Bestemmingsplan moeten uitwerken; en 
daarnaast ook de bevoegdheid hebben het Bestemmingsplan te 
wijzigen. 

komen overeen: 

I. AFSPRAKEN HUIDIGE EIGENDOMMEN EN RECHTEN DORPSDIJK 106  

Artikel 1 
VERKOOP EN KOOP 

1.1. Greveling verkoopt: 
Perceel A, B; en 
de Erfpachtsrechten Perceel C; 

aan de Gemeente. 

1.2. De Gemeente koopt op haar beurt: 
Perceel A,B; en 
de Erfpachtsrechten Perceel C; 

van Greveling. 

Artikel 2 
KOOPSOM I 

1. De Gemeente is bij levering en aanvaarding van Perceel A, Perceel B en de 
Erfpiachtsrechten Perceel C een koopsom van in totaal € 866.500,- (zegge: 
achthonderd zesenzestigduizend vijfhonderd euro) verschuldigd. 

2. De Gemeente zal de koopsom betalen op het moment van verschuldigdheid van de 
koopsom. 

Artikel 3 
BODEMONDERZOEK EN TERUGBETALING 

1. De Gemeente heeft een bodemonderzoek laten uitvoeren naar de terreinen. Dit 
onderzoek is als bijlage bij deze opvereenkomst opgenomen. Uit het onderzoek 
blijkt dat er sprake is van een geringe verontreiniging van de bodem. Door het 

Pagina 3 van 20 



onderzoeksbureau zijn de maatregelen die nodig zijn voor het gebruik als locatie 
voor: 

wonen; en 
• commerciële doeleinden . 

inmiddels bepaald. 

2. De kosten voor het geschikt maken voor de functies wonen en commerciële doeleinden 
worden geraamd op € ..>........ Partij Greveling Privé draagt van deze kosten € . . . . . . . . . . 
bij, hetgeen in mindering wordt gebracht op de Koopsom. 

Artikel 4 
L E V E R I N G EN AANVAARDING 

1.1. Levering en aanvaarding van Perceel A, Perceel B en de Erfpacht Perceel C zullen 
plaats vinden: 

op dezelfde dag; en 
uiterlijk op 31 maart 2012; 

zulks op straffe van een boete van € 100,- per dag (zegge: honderd euro) bij 
verzuim. 

1.2. Er zal worden geleverd aan de Gemeente. 

2. Kosten en belastingen die verband houden met deze levering en aanvaarding zijn 
voor rekening van de Gemeente. 

A R T I K E L 5 
AFLEVERING 

1. Aflevering van Perceel A, Perceel B, Perceel C en van de opstal en beplantingen in, op en 
boven deze percelen zal plaatsvinden bij de levering en aanvaarding van Perceel A, 
Perceel B en de Erfpacht Perceel C. 

2.1. De opstal zal worden afgeleverd: 

geheel ontruimd; en 
in de staat waarin deze opstal zich bevindt ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomst. 

2.2. De grond zal worden afgeleverd in de staat, waarin deze zich bij het sluiten van de 
Overeenkomst bevindt. 

A R T I K E L 6 
GARANTIES 

1. Greveling garandeert, dat: 
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Greveling bevoegd is tot verkoop en levering van: 
• Perceel A,B; en 

de Erfpachtsrecht Perceel C. 

2. Greveling garandeert verder, dat Perceel A, Perceel B en de Erfpacht Perceel C bij 
aflevering: 

vrij zijn van: 
hypotheken, beslagen en inschrijvingen; 

• andere beperkte rechten dan hypotheek; 
kwalitatieve verplichtingen, bijzondere lasten en/of kettingbedingen; 

• huurovereenkomsten, bruikleenovereenkomsten, andere 
overeenkomsten waarbij het genot of gebruik aan derden is gegeven en 
overeenkomsten die tot het aangaan van zodanige overeenkomsten 
kunnen leiden; en 
verplichtingen jegens derden uit hoofde van een voorkeursrecht of 
optierecht; en 

niet zijn betrokken in een milverkavelings- casu quo herinrichtingsplan. 

Artikel 7 
RISICO 

1. Perceel A, Perceel B en de Erfpacht Perceel C zijn vanaf de levering van deze 
percelen en erfpacht voor risico van de Gemeente, zulks 

met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid van dit artikel; en 
behoudens het bepaalde in artikel 3 van de Overeenkomst. 

2. Lasten en belastingen die zijn of worden opgelegd casu quo geheven in verband met 
Perceel A, Perceel B en de Erfpacht Perceel C komen vanaf de levering en 
aanvaarding van deze percelen en erfpacht voor rekening van de Gemeente. 

Artikel 8 

OVERDRACHT RECHTEN 

1. Gaan rechten van: 

Greveling ter zake van Perceel A, B en de Erfpacht Perceel C; 
jegens haar rechtsvoorgangers en/of andere derden niet gelijktijdig met de 
leveringen aanvaarding van deze percelen en erfpacht over op de Gemeente, dan is 
de betreffende Partij verplicht op eerste verzoek van de Gemeente mee te werken 
aan de levering van die rechten aan de Gemeente. 

2. De Gemeente is bevoegd de levering van deze rechten mee te delen aan de 
betreffende schuldenaar. 
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II. AFSPRAKEN NIEUWE BOUWLOCATIE  

Artikel 9 
RECHT OP ONTWIKKELING AANKOOP EN REALISATIE 

1.1. Greveling heeft, nadat Perceel A, Perceel B en de Erfpacht Perceel C aan de Gemeente 
zijn geleverd, het recht om: 

voor eigen rekening en risico een ontwikkelingsplan te maken voor een op de 
Nieuwe Bouwlocatie te realiseren gebouw bestaande uit: 

vier woonappartementen; en 
• 237 m2 bruto vloeroppervlakte commerciële ruimte; deze bruto 

vloeroppervlakte vast te stellen volgens de NEN-norm 2580; 
dit ontwikkelingsplan na goedkeuring door de Gemeente te realiseren; en 
de Nieuwe Bouwlocatie te kopen; 

een en ander met inachtneming van het bepaalde verder in de Overeenkomst. 

1.2.1. Dit Ontwikkelingsplan dient: 

te worden uitgewerkt tot het niveau van een definitief ontwerp als bedoeld in 
artikel 52 van de Standaardvoorwaarden 1997 Rechtsverhouding opdracht 
architect; en 
uiterlijk gereed te zijn op 1 maart 2012. 

1.2.2. Verder moet het Ontwikkelingsplan voldoen aan casu quo aansluiten op: 

- de bestemming en regels van het Bestemmingsplan voor zover daarvan niet is 
afgeweken op de Tekening; 
de op de Tekening aangegeven: 
• grenzen van de Nieuwe Bouwlocatie; en 

de inrichting van de openbare ruimte in de directe omgeving van de 
nieuwe Bouwlocatie; 

het projectplan Centrumontwikkeling Rhoon en de daarin genoemde 
voorwaarden zowel op stedenbouwkundig gebied als voor wat betreft 
overige eisen.; en 
de voorschriften van het Bouwbesluit 2003, de versie van 20 januari 2010. 

2. Greveling dient binnen acht weken, te rekenen vanaf de dag dat de Overeenkomst 
wordt gesloten, schriftelijk aan de Gemeente mee te delen of zij al dan niet gebmik 
zullen maken van het recht, zoals omschreven in dit artikel. 

Artikel 10 
GOEDKEURING PLANONTWIKKELING 

1. Greveling zal, indien hij van zijn recht gebruik maakt, het Ontwikkelingsplan 
terstond na gereedkomen ter goedkeuring voorleggen aan de Gemeente. 

2.1.1. De Gemeente zal: 
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binnen vier weken na ontvangst van het Ontwikkelingsplan beslissen of zij 
dat plan al dan niet zal goedkeuren; en 
van haar beslissing schriftelijk mededeling doen aan de Partij Greveling. 

2.1.2.1. De Gemeente kan aan haar goedkeuring van het Ontwikkelingsplan geen nadere 
eisen verbinden. 

2.1.2.2. Goedkeuring van het Ontwikkelingsplan door de Gemeente laat onverlet de 
publiekrechtelijke bevoegdheid van de Gemeente bij het verlenen van de voor het 
uitvoeren van het Ontwikkelingsplan noodzakelijke vergunningen, toestemmingen 
en/of ontheffingen. 

2.2.1. De Gemeente kan goedkeuring alleen weigeren, indien niet is voldaan aan de in de 
Overeenkomst aan het Ontwikkelingsplan gestelde eisen. 

2.2.2. Alvorens goedkeuring te weigeren zal Partij Greveling gedurende een termijn van vier 
weken de gelegenheid krijgen het Ontwikkelingsplan in overeenstemming te brengen 
met de daaraan in de Overeenkomst gestelde eisen. 

Artikel 11 
MEDEWERKING GEMEENTE 

De Gemeente zal zich ervoor inspannen dat de voor het realiseren van het 
(goedgekeurde) Ontwikkelingsplan noodzakelijke planologische maatregel: 

wordt genomen; en 
onherroepelijk wordt. 

Artikel 12 

REALISATIEOVEREENKOMST 

1. Partijen zullen binnen 4 weken nadat de Gemeente: 

het Ontwikkelingsplan heeft goedgekeurd; en 

daarvan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan Greveling; 

een nieuwe overeenkomst sluiten als vervolg op de Overeenkomst. 

2.1. In deze nieuwe overeenkomst zullen afspraken worden gemaakt over: 

het verkopen van de Nieuwe Bouwlocatie aan Greveling; 
het uitvoeren van het Ontwikkelingsplan door Greveling; en 
het inrichten van openbare ruimte in de directe omgeving van de Nieuwe 
Bouwlocatie door de Gemeente. 

2.2.. Deze Realisatieovereenkomst zal in ieder geval de afspraken bevatten die zijn 
vastgelegd in de Afspraken Realisatieovereenkomst. 
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III. SLOTAFSPRAKEN  

Artikel 13 
EINDE VAN DE OVEREENKOMST 

1. De Overeenkomst eindigt op het moment dat: 

de Realisatieovereenkomst is gesloten; 
Greveling: 

besluiten om geen gebruik te maken van het recht zoals omschreven in 
artikel 9 van de Overeenkomst; en 
van dit besluit schriftelijk mededeling hebben gedaan aan de Gemeente; 

de in artikel 9 lid 2 van de Overeenkomst gestelde termijn voor het nemen van 
een besluit is verstreken en dan nog niet door Greveling schriftelijk aan de 
Gemeente is meegedeeld of zij al dan niet gebruik zullen maken van eerder 
bedoeld recht; 
de eerste termijn gesteld voor het indienen van het Ontwikkelingsplan is 
verstreken en het Ontwikkelingsplan dan nog niet door Greveling bij de 
Gemeente is ingediend; 
in het geval het Ontwikkelingsplan wel is ingediend maar de termijn gesteld 
voor het indienen van een aangepast Ontwikkelingsplan is verstreken en dan 
nog: 

geen aangepast Ontwikkelingsplan door Greveling bij de Gemeente is 
ingediend; of 
het Ontwikkelingsplan wel is ingediend maar: 
• wederom niet door de Gemeente is goedgekeurd; en 

daarvan schriftelijk mededeling door de Gemeente is gedaan aan 
Greveling; 

Greveling in staat van faillissement wordt verklaard; of 
Greveling surseance van betaling heeft aangevraagd. 

met uitzondering van het bepaalde in artikel 3 van de Overeenkomst. 

2. Eindigt de Overeenkomst aldus, dan: 

is de Gemeente niet gehouden tot vergoeding van kosten en/of schade aan 
Greveling; en 
Greveling niet gehouden tot vergoeding van kosten en/of schade aan de 
Gemeente; 

een en ander alleen voor zover de Overeenkomst is geëindigd. 

Artikel 14 
BIJLAGEN 

1. De aan de Overeenkomst gehechte bijlagen maken deel uit van de Overeenkomst. 

2. Bij eventuele strijdigheid van deze bijlagen met de Overeenkomst prevaleert de 
Overeenkomst. 
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Artikel 15 
GESCHILLEN 

1. Geschillen over de uitvoering van de Overeenkomst worden beslecht door de 
bevoegde rechter te Rotterdam. 

2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat onverlet de bevoegdheid van een 
Partij om zich in kort geding te wenden tot de Voorzicningenrechter van de 
Rechtbank. 

Artikel 16 
OVERDRACHT RECHTSVERHOUDING 

1. Het is dc Partij Greveling niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de 
Gemeente haar rechtsverhouding uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
over te dragen. 

2. De Gemeente kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden. 

Artikel 17 
WOONPLAATS 

Partijen kiezen ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst Albrandswaard als 
woonplaats. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Albrandswaard op ** [datum 
ondertekening] 

1. De Gemeente Albrandswaard 
namens deze 
de burgemeester. 

H (Harald) .M. Bergmann 

2. de heer S. Greveling 
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LIJST VAN BIJLAGEN GEHECHT AAN DE OVEREENKOMST 

1. Afspraken Realisatieovereenkomst 
2. Tekening 
3. Projectplan Centrumontwikkeling Rhoon d.d. 12 mei 2011 
4. Bodemonderzoek d.d 
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AFSPRAKEN REALISATIEOVEREENKOMST  

Artikel 1 

VERKOOP EN KOOP NIEUWE BOUWLOCATIE 

1. De Gemeente verkoopt de Nieuwe Bouwlocatie aan Greveling. 

2. Greveling koopt op zijn beurt de Nieuwe Bouwlocatie van de Gemeente. 

Artikel 2 
KOOPSOM II EN OMZETBELASTING 

1. Greveling is bij de levering en aanvaarding van de Nieuwe Bouwlocatie aan de 
Gemeente: 

een koopsom; en 

de omzetbelasting daarover; 

verschuldigd. 

2.1.1. De Koopsom II zal: 

behoudens het bepaalde in de volgende twee leden; en 
met inachtneming van het bepaalde in de daarna volgende leden; 

van dit artikel worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan de som van de volgende 
bedragen: 

een aan de Woonappartementen toe te rekenen bedrag, welk bedrag wordt 
verkregen door: 

in geval van verkoop de bij de start daarvan in de officiële 
verkoopbrochure te vermelden vrij op naamprijzen van de 
Woonappartementen; en 

• in geval van verhuur de op basis van een bruto aanvangsrendement van 
5 % te berekenen beleggingswaarden van de Woonappartementen; 

a. te vermenigvuldigen met: 

18/100, indien de vrij op naamprijs casu quo de beleggingswaarde van 
het betreffende Woonappartement lager is dan € 180.000,- (zegge: 
honderd tachtig duizend euro); 
20/100, indien de vrij op naamprijs casu quo de beleggingswaarde van 
het betreffende Woonappartement gelijk of hoger is dan € 180.000,-
(zegge: honderd tachtig duizend euro) maar niet hoger dan € 250.000,-
(zegge: tweehonderd vijftig duizend euro); of 
25/100, indien de vrij op naamprijs casu quo de beleggingswaarde van 
het betreffende Woonappartement hoger is dan € 250.000,- (zegge: 
tweehonderd vijftig duizend euro); en 
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b. daarna de uitkomsten van deze vermenigvuldigingen bij elkaar op te tellen; en 

een aan de Commerciële Ruimte toe te rekenen bedrag, wel bedrag zal worden 
berekend op basis van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) exclusief 
omzetbelasting per m 2 bruto vloeroppervlakte; de bruto vloeroppervlakte vast 
te stellen volgens de NEN-norm 2580. 

2.1.2.1. Bij het vaststellen van Koopsom II geldt: 

in geval van vier op de Nieuwe Bouwlocatie te realiseren Woonappartementen 
een minimum van € 226.500,- (zegge: tweehonderd zesentwintigduizend 
vijfhonderd euro) exclusief omzetbelasting ; 

2.1.2.2. Bij het bepalen van de vrij op naam prijzen van de Woonappartementen zal worden 
uitgegaan van: 

een complete woning inclusief: 
keuken; en 

• een inpandige berging; 
ëen passend kwaliteitsniveau; en 
een gangbaar volume; 

een en ander te beoordelen naar de voor het betreffende Woonappartement in de 
markt geldende maatstaven. 

2.2.1. Het vast te stellen bedrag van Koopsom II is exclusief omzetbelasting. 

2.2.2.1. Het minimum bedrag conform art 2.1.2.1 zal vanaf de dag waarop Koopsom II 
verschuldigd is tot de dag van levering en aanvaarding van de Nieuwe Bouwlocatie 
worden aangepast aan de hand van de Consumenten Prijsindex (CPI) reeks: Alle 
huishoudens 2006= 100). 

3.1. Greveling zal de Koopsom II en de daarover verschuldigde omzetbelasting bij de 
levering en aanvaarding van de Nieuwe Bouwlocatie betalen. 

3.2. De Gemeente zal ter zake van deze betaling een factuur zenden. 

Artikel 3 
HERBEREKENING KOOPSOM II 

1.1. Binnen vier weken na de oplevering van het op de Nieuwe Bouwlocatie te realiseren 
Woonappartementen en Commerciële Ruimte zal de Koopsom II opnieuw worden 
berekend en wel: 

op basis van: 
de werkelijk gerealiseerde vrij op naam prijzen van de 
Woonappartementen; en 
de meerprijzen voor extra gerealiseerd woningvolume: 
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indien daarvan sprake is; en 
• voor zover deze meerprijzen niet al zijn begrepen in de werkelijk 

gerealiseerde vrij op naam prijzen van 
de Woonappartementen; en 

met inachtneming van het bepaalde in de volgende twee leden 
van dit artikel. 

1.2.1. Bij het bepalen van deze werkelijk gerealiseerde vrij op naam prijzen van de 
Woonappartementen zal worden uitgegaan van: 

een complete woning inclusief: 
• keuken; en 

een inpandige berging; 
een passend kwaliteitsniveau; en 
een gangbaar volume; 

zulks te beoordelen naar de voor het betreffende Woonappartement in de markt 
geldende maatstaven. 

1.2.2. Greveling zal de werkelijk gerealiseerde vrij op naam prijzen en, indien daarvan 
sprake is, de meeiprijzen voor extra gerealiseerd woningvolume: 

tijdig; en 
voorzien van een goedkeurende verklaring van een door Partijen 
• in goed overleg; en 
• voor rekening van Greveling; 
aan te stellen register accountant; 

aanleveren. 

3.1.1. Leidt deze herberekening van Koopsom II tot een hogere Koopsom II dan de 
verschuldigde Koopsom II bij de levering en aanvaarding van de Nieuwe Bouwlocatie, 
dan zal Greveling: 

een bedrag gelijk aan het verschil; en 
de omzetbelasting over dit bedrag, indien verschuldigd; 

aan de Gemeente bijbetalen en wel binnen twee weken, nadat dit verschil is vastgesteld. 

3.1.2. De Gemeente zal ter zake van deze bijbetaling een factuur sturen aan de Greveling. 

3.2.1. Leidt deze herberekening van Koopsom II tot een lagere Koopsom If dan de 
verschuldigde Koopsom II bij de levering en aanvaarding van de Nieuwe Bouwlocatie, 
dan zal de Gemeente 

een bedrag gelijk aan het verschil; en 
de omzetbelasting over dit bedrag, indien verschuldigd; 

aan de Greveling crediteren, tenzij daardoor Koopsom II lager wordt dan het uit hoofde 
van de Realisatieovereenkomst geldende minimum voor Koopsom II , na aanpassing van 
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dit minimum over dezelfde periode en met dezelfde index als bij de Koopsom II. 

3.2.2. In dat laatste geval zal de Gemeente alleen crediteren tot zover eerder bedoeld 
minimum is bereikt. 

3.3. Blijft de Koopsom II gelijk, dan zal er: 

niet worden bijbetaald door de Greveling aan de Gemeente; en 
niet worden gecrediteerd door de Gemeente aan Greveling. 

Artikel 4 
LEVERING EN AANVAARDING 

1. Levering en aanvaarding van de Nieuwe Bouwlocatie zullen plaats vinden binnen 
twaalf weken na het sluiten van de Realisatieovereenkomst; zulks op voorwaarde 
dat: 

de voor de op de Nieuwe Bouwlocatie te realiseren opstal noodzakelijke 
vergunningen, toestemmingen en ontheffingen voor het realiseren van het 
Ontwikkelingsplan zijn verleend; 
geen van de desbetreffende beslissingen is: 
• geschorst; en 

schorsing van deze beslissingen in redelijkheid ook niet meer te 
verwachten is. 

2. Kosten en belastingen die verband houden met deze levering zijn voor rekening van 
Greveling. 

ARTIKELS 
AFLEVERING 

1. Aflevering van de Nieuwe Bouwlocatie zal plaatsvinden tegelijk met de levering 
van de Nieuwe Bouwlocatie. 

2.. De Nieuwe Bouwlocatie zal worden afgeleverd milieu- en civieltechnisch in een 
zodanige staat dat de Nieuwe Bouwlocatie geschikt is voor het door Partijen 
beoogde gebruik, welke staat zal blijken uit de Milieurapportage. 

ARTIKEL 6 
GARANTIES 

1. De Gemeente garandeert, dat zij bevoegd is tot verkoop en levering van de Nieuwe 
Bouwlocatie. 

2. De Gemeente garandeert verder, dat de Nieuwe Bouwlocatie bij levering van de 
Nieuwe Bouwlocatie: 
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vrij is van: 
hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan; 
huurovereenkomsten, bruikleenovereenkomsten, andere 
overeenkomsten waarbij het genot of gebruik aan derden is gegeven en 
overeenkomsten die tot het aangaan van zodanige overeenkomsten 
kunnen leiden; en 
verplichtingen jegens derden uit hoofde van een voorkeursrecht of 
optierecht; en 

niet betrokken is in een ruilverkaveling- casu quo herinrichtingsplan. 

Artikel 7 
RISICO 

1.1. De Nieuwe Bouwlocatie is vanaf de levering voor risico van Greveling, zulks: 

met inachtneming van het bepaalde in lid 1.2; en 
behoudens het bepaalde in lid 2; 

van dit artikel. 

1.2. Lasten en belastingen die zijn of worden opgelegd casu quo geheven in verband met 
de Nieuwe Bouwlocatie komen vanaf de levering van de Nieuwe Bouwlocatie voor 
rekening van Partij Greveling. 

2.1. Blijkt echter later dat: 

vanaf het moment waarop de Overeenkomst is gesloten toch sprake is geweest van 
verontreiniging van de Nieuwe Bouwlocatie; en 
daardoor die Nieuwe Bouwlocatie niet geschikt is voor het door Partijen beoogde 
gebruik; 

één en ander te beoordelen naar de wetenschappelijke en technische inzichten ten tijde 
van eerder vermeld moment, dan zal de Gemeente de Nieuwe Bouwlocatie: 

voor haar rekening; en 
binnen een redelijke termijn; 

alsnog geschikt (doen) maken voor dat gebruik. 

2.2. Schade als gevolg van deze verontreiniging is voor risico van de Gemeente. 

Artikel 8 
AANVRAGEN VERGUNNINGEN TOESTEMMINGEN ONTHEFFINGEN 
MEDEWERKING GEMEENTE 

1. Greveling zal binnen vier weken na het sluiten van de Realisatieovereenkomst de 
voor het realiseren van het Ontwikkelingsplan noodzakelijke vergunningen, 
toestemmingen en ontheffingen aanvragen, zulks met inachtneming van de daarvoor 
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geldende wettelijke regels. 

2. De Gemeente zal zich er voor inspannen, dat: 

door haar te verlenen aanwagen voor vergunningen, toestemmingen en 
ontheffingen die nodig zijn voor het realiseren van het Ontwikkelingsplan: 
• voortvarend; en 

binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen; 
zullen worden afgewikkeld; en 
de voor die afwikkeling noodzakelijke planologische maatregel: 
• wordt genomen; en 

onherroepelijk wordt. 

Artikel 9 

REALISATIE ONTWIKKELINGSPLAN 

1. Greveling zal voor zijn rekening en risico: 

het Ontwikkelingsplan op de Nieuwe Bouwlocatie doen realiseren: 
binnen zestig weken, te rekenen vanaf de levering van de Nieuwe 
Bouwlocatie; 
met inachtneming van de voorschriften in de ter zake verleende 
vergunningen, toestemmingen en ontheffingen; en 
op straffe van een, zonder tussenkomst van de rechter, terstond opeisbare 
boete van € 1.000,-(zegge: duizend euro) per dag bij verzuim; en 

zorgen voor een bewijs dat voor de op de Nieuwe Bouwlocatie te realiseren 
woningen een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw 
bij faillissement van Greveling en/of ëén andere betrokken partij bij de bouw 
is of zal worden afgegeven. 

een en ander met inachtneming van het bepaalde verder in: 

dit artikel; en 
artikel 11 van de Overeenkomst.. 

2.1.1. Het bedrag van boete vermeld in vorige lid van dit artikel zal vanaf de dag waarop 
de Realisatieovereenkomst is gesloten tot de dag van verschuldigdheid worden 
aangepast aan de hand van de Consumenten Prijsindex (CPI) reeks: Alle 
huishoudens 2006=100. 

2.1.2. De aldus te indexeren boete dient door de verzuimende partij binnen veertien dagen 
na een daartoe strekkend verzoek van de Gemeente aan de Gemeente te worden 
voldaan. 

2.2. Greveling zal, alvorens te beginnen met (graafwerkzaamheden op de Nieuwe 
Bouwlocatie, daarvan: 

tijdig; en 
op de voorgeschreven wijze; 
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melding doen bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum. 

2.3. Greveling zal de overlast voor derden, zoveel als in redelijkheid mogelijk is, 
beperken. 

2.4. De Gemeente is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van het 
realiseren van het Ontwikkelingsplan. 

Artikel 10 
INRICHTING OPENBARE RUIMTE 

De Gemeente zal voor haar rekening en risico zorg dragen voor de inrichting van de 
openbare ruimte in de directe omgeving van de Nieuwe Bouwlocatie; zulks met 
inachtneming van: 

de inrichting, zoals indicatief is aangegeven op de Tekening; en 
het bepaalde in artikel 11 van de Overeenkomst. 

Artikel 11 
AFSTEMMING WERKZAAMHEDEN 

1. Partijen zullen de uit hoofde van de Realisatieovereenkomst door hen te verrichten 
werkzaamheden in goed overleg op elkaar afstemmen. 

2. Daarbij zullen zij, voor zover dat in redelijkheid mogelijk is, rekening houden met 
eikaars belangen. 

Artikel 12 
PLANSCHADE 

1. Planschade, zoals bedoeld in Hoofdstuk 6, afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke 
ordening, is voor rekening en risico van Greveling. 

2. De Gemeente zal Greveling tijdig en zo goed mogelijk informeren over: 

aanvragen om een tegemoetkoming in planschade; 
de beslissingen op deze aanvragen; en 
de overwegingen die tot deze beslissen hebben geleid. 

3.1. Wordt een tegemoetkoming in de planschade toegekend, dan is Greveling aan de 
Gemeente: 

een bedrag gelijk aan deze tegemoetkoming; en 
de over dit bedrag in rekening te brengen rente; 

verschuldigd. 
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3.2. Greveling zal dit bedrag en deze rente aan de Gemeente voldoen binnen twee 
weken nadat zij ter zake van deze tegemoetkoming in de planschade van de 
Gemeente een factuur heeft ontvangen. 

Artikel 13 
VERDERE VERPLICHTINGEN 

Greveling zal verder bij verkoop van de Woonappartementen en de Commerciële 
Ruimte de koper ten behoeve van de Gemeente de volgende verplichtingen 
opleggen: 

de verplichting te gedogen dat door de Gemeente, op, aan, in of boven de 
Woonappartementen en de Commerciële Ruimte grondkabels, leidingen, 
schakelkasten, armaturen, aanduidingborden of andere voorzieningen voor 
algemeen nut worden aangebracht, onderhouden en in stand gehouden; een en 
ander op voorwaarde dat: 
• daarover vooraf overleg zal plaatsvinden met de koper; en 

alle schade die daarvan het onmiddellijk: 
• gevolg is; en 
• redelijkerwijs niet voor rekening van de koper kan zijn; 

door de Gemeente naar keuze en op haar kosten zal worden hersteld of 
zal worden vergoed; en 
de verplichting de op de Nieuwe Bouwlocatie te realiseren 
parkeervoorzieningen: 
• als zodanig; en 

overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de Stedenbouwkundige 
Uitgangspunten 

in stand te houden dan wel hiervoor een alternatief aan te bieden. 

Artikel 14 
DERDENWERKING 

1. Bij levering van de Nieuwe Bouwlocatie zal uitdrukkelijk in de akte van levering 
worden bedongen dat de verplichtingen die bij verkoop van de Nieuwe Bouwlocatie 
en het daarop gebouwde ten behoeve van de Gemeente zijn opgelegd bij wijze van een 
kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek ten 
behoeve van de Gemeente zullen overgaan op de rechtsopvolgers van Partij 
Greveling, zulks behoudens het bepaalde in het volgende lid van dit artikel. 

2.1. Is het opleggen van een kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 van het 
Burgerlijk Wetboek wettelijk niet toegestaan, dan zal in de akte van levering worden 
bedongen, dat bij elke verkoop van de Nieuwe Bouwlocatie en/of het daarop 
gebouwde of bij bezwaring daarvan met een beperkt genotrecht de alsdan verkopende 
partij de desbetreffende verplichting casu quo verplichtingen en de verplichting in dit 
lid zonder meer ten hoeve van de Gemeente : 

zal opleggen aan de wederpartij; en 
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zal laten aanvaarden door die wederpartij; 

zulks: 

op straffe van een zonder tussenkomst van de rechter, terstond opeisbare boete 
van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) bij verzuim van Partij Greveling; 
en. 
met inachtneming van het bepaalde in de volgende twee leden van dit artikel. 

2.1. Het bedrag van boete vermeld in vorige lid van dit artikel zal vanaf de dag waarop 
de Realisatieovereenkomst is gesloten tot de dag van verschuldigdheid worden 
aangepast aan de hand van de Consumenten Prijsindex (CPI) reeks: Alle 
huishoudens 2006=100. 

2.2. De aldus te indexeren boete dient door de verzuimende partij binnen veertien dagen 
na een daartoe strekkend verzoek van de Gemeente aan de Gemeente te worden 
voldaan. 

Artikel 15 
BANKGARANTIE 

1. Greveling zal tot meerdere zekerheid van: 

de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de 
Realisatieovereenkomst; en 
de vergoeding van de schade van de Gemeente als gevolg van het niet 
nakomen van deze verplichtingen; 

tegelijk met het sluiten van de Realisatieovereenkomst een bankgarantie doen 
stellen tot een bedrag van € 50.000,- (zegge vijftig duizend euro). 

2. Deze bankgarantie dient: 

onvoorwaardelijk te zijn; en 
in ieder geval de clausule te bevatten, dat de bank:op eerste verzoek van de 
Gemeente aan de Gemeente het bedrag van de bankgarantie zal betalen: 

indien Greveling naar het oordeel van de Gemeente in 
gebreke is; en 
zonder dat de Gemeente daarbij verplicht is het in gebreke zijn: 

te bewijzen; of 
• . aannemelijk te maken. 
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Artikel 16 
OVERLEG PARTIJEN 
ONTBINDING REALISATIEOVEREENKOMST 

1.1. Partijen zullen in overleg treden, indien buiten toedoen van Partijen, daaronder ook 
te rekenen handelingen die de Gemeente verricht en de beslissingen die zij neemt 
op grond van het publiekrecht: 

een noodzakelijke vergunning, toestemming of ontheffing voor het realiseren 
van het Ontwikkelingsplan op de Nieuwe Bouwlocatie wordt geweigerd; of 
de beslissing tot het verlenen van een noodzakelijke vergunning, toestemming of 
ontheffing wordt geschorst. 

1.2. Partijen zullen tijdens dit overleg proberen een voor beide Partijen aanvaardbare 
oplossing te vinden. 

2.1. Is er na twaalf weken geen oplossing of komen Partijen eerder tot de conclusie dat 
er geen oplossing gevonden kan worden, dan zal de Realisatieovereenkomst worden 
ontbonden. 

2.2. Geen van de Partijen is dan gehouden tot vergoeding van de kosten en/of schade 
van de andere Partij. 
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Registratienummer: 124561 
Product kenmerk: (124564) 
Registratiedatum: 30-1-2013 
Afdoeningsdatum product: 13-3 itf 
Afdeling: GrifSe (Griffie) 
Portefeuilehduder: Gervan de Velde-de Wilds 

MEMO AAN KLANKBORDGROEP CÖR 

Aan Klankbordgroep centrumontwikkeling Rhoon 
Ta.v. Alle leden 

Datum 14 september 2012 
Betreft Reactie op vragen Klankbordgroep Rhoon 

van P. Rijken / R. van Niejenhuis 
Ons kenmerk 1 1 9 4 6 8 

Bijlagen 

cc Wethouder van Praag 

Samenvatting 

Geachte heren, 

Van enkele klankbordgroep leden heeft de gemeente onlangs1 bericht gehad ten 
aanzien van de definitieve inrichting van het J. Louwerensplein. Met deze memo 
voorzien wij de opstellers van de berichten en ook de overige klankbordgroep leden 
graag van een reactie. 

Besluitvorming ontwerp Louwerensplein 
De uiteindelijke inrichting van het Louwerensplein heeft - zoals u allen weet - wat 
voeten in de aarde gehad. De definitieve inrichting waarmee nu een start is gemaakt 
aan de zijde van de Julianastraat vind zijn oorsprong in de Visie Centrumplan Rhoon 
van 2006 en het schetsontwerp, zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst 
tussen gemeente en AH Rhoon van augustus 2008. Het ontwerp is onder invloed van 
diverse ontwikkelingen verschillende keren aangepast: 

Hofhoek 5 

3176 PD Poortugaal 

Postbus 1000 

3160 GA Rhoon 

Telefoon 010 506 11 11 

Fax 010 501 81 80 

www.albrandswaard.nl 

1. De u bekende 'witte rook tekening' werd gemaakt in overleg met de heren 
Greveling en Mahu om een gemeenschappelijke basis vast te stellen voor een 
herontwikkeling op de locatie Greveling. 

2. Het ontwerp van de 'witte rook tekening' is aangepast op basis van het 
raadsbesluit van 2 april om het parkeren verder te optimaliseren. Van daaruit 
werd de daadwerkelijke aanleg voorbereid. 

3. Het ontwerp werd andermaal aangepast wegens de wens van velen om het 
milieupark op hun bestaande locatie uit te breiden. Dit maakte het ook mogelijk 
om de plataan op de hoek Julianstraat te behouden. Zoals eerder 
gememoreerd in het afgelopen klankbordgroep overleg heeft de heer Mahu ter 
plekke zijn handtekening geplaatst om zijn instemming te verlenen aan de 
plaats van het milieuparkje in het ontwerp voor het Louwerensplein. 

1 Op 5 september heeft de gemeente per e-mail bericht ontvangen van de heer Haaitsma, op 1 
september van de heer Brussaard en op 31 augustus van de heer Brokken. 
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Vervolg Louwerensplein 
Het aangepaste ontwerp is besproken in het klankbordgroep overleg van 29 augustus. 
Daarbij is door wethouder Van Praag - in reactie op vragen van enkelen van u-
aangegeven dat mocht op de locatie Greveling geen herbouw plaatsvinden dan zou 
opnieuw met de klankbordgroep gekeken kunnen worden naar de inrichting van het 
Louwerensplein. Duidelijk moge zijn dat de gemeente uitgaat van aankoop en sloop 
van locatie Greveling, waarbij een hertontwikkeling op die locatie zal plaatsvinden en 
het huidige ontwerp zal worden uitgevoerd. 

Met bericht van 31 augustus geeft de heer Brokken aan te streven naar de uitvoering 
van een ontwerp van BRO uit 2010. Gegeven bovenstaande relaas moge duidelijk zijn 
dat het ontwerp van BRO uit 2010 is ingehaald door nieuwe ontwikkelingen. Ook 
vermelden we hier in reactie op de e-mailberichten van de heer Brokken, de heer 
Haaitsma en de heer Brussaard dat de in breed overleg gekozen locatie voor het 
milieupark een definitieve locatie betreft en de gemeente niet voornemens is het 
milieupark in de toekomst nog eens te verplaatsen. 

De heer Brussaard wil graag dat de visie uit 2006 wordt uitgevoerd. Wij delen deze 
wens in de basis. In de visie van BRO is zeer nadrukkelijk de keuze gemaakt voor een 
parkeercircuit in twee richtingen, getuige het ontwerp waarin overal tweezijdig en 
haaks parkeren is toegepast. Dat principe is nog altijd het uitgangspunt bij de 
ontwikkeling van openbare ruimte in het centrum van Rhoon. Maar ook hier geldt dat 
deze visie op onderdelen is ingehaald door tussentijdse ontwikkelingen, zoals de 
wijzigingen ten opzichte van de Visie van het bouwblok Albert Heijn en MOD in 
respectievelijk 2007 en 2008. Ondanks deze wijzigingen, heeft de gemeente 
geconstateerd dat er nog veel verbetering mogelijk is ten aanzien van het parkeren in 
het centrum van Rhoon. Dat is de reden geweest dat we in overleg met de 
klankbordgroep en ondernemers op 2 april aan de raad hebben voorgesteld om het 
aantal parkeerplaatsen in en in de directe omgeving van het centrum te optimaliseren. 
De gemeenteraad heeft het college in deze vergadering de opdracht gegeven de 
variant 'midden' uit te werken. 

Vervolg restgebied Centrum Rhoon 
De schetsplannen voor extra parkeerplaatsen volgens het scenario midden vormden 
de gemeentelijke inzet voor het optimaliseren van het aantal parkeerplaatsen in en om 
het centrum. Met het scenario midden als uitgangspunt is het burgerontwerpteam, een 
team van vrijwilligers, met bewoners en ondernemers op zoek gegaan naar de 
mogelijkheden om zoveel mogelijk groen en kwaliteit te behouden en toe te voegen. 
Het concept Groen- en kwaliteitsplan is op 29 augustus aan de klankbordgroep 
gepresenteerd en op 11 september aan de bewoners en ondernemers. Ook is het 
Groen- en kwaliteitsplan op 1 september ingediend voor subsidie bij de Stadsregio 
Rotterdam. Op 17 september respectievelijk 1 oktober worden zowel het basisplan om 
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de parkeerplaatsen uit te breiden, als het Groen- en Kwaliteitsplan besproken in de 
carrousel en de raad. We verwachten dat dit proces de raad in staat stelt om op 1 
oktober krediet beschikbaar te stellen voor deze plannen, zodat de parkeersituatie 
volgend jaar sterk zal verbeteren - en als de subsidie geheel of gedeeltelijk wordt 
toegekend - aanvullend ook een flinke kwaliteitsslag kan worden gerealiseerd. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Vriendelijke groet, 

Paul Rijken 
Programmamanager Centrum Rhoon 
Rik van Niejenhuis, Projectleider en contactpersoon locaties AH / Mahu & Greveling 
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Aan de leden van de klankbordgroep. 

In deze brief reageren we op het memo aan de klankbordgroep COR van 14 september 
2012. Daarnaast willen we ook aandacht vragen voor de situatie aan het Strawinskiplein 
en Tsjakovskistraat. 

A. R e a ctie op memo aan klankbordgroep COR 14septe m b er 2012. 

Op deze memo is door de betrokken winkeliers woedend gereageerd. 

1. Algemeen 
Dit komt onder andere doordat er steeds tegengestelde berichten van de gemeente 
komen. Met name door een ambtenaar die al jaren niet een instelling heeft van 
constructief meedenken en werken maar elke keer de zaken probeert te traineren en 
andere op het verkeerde been te zetten. Waarom dit gebeurt is onduidelijk. 

De winkeliers zijn deze handelwijze het dan ook spuug zat. 

2. Greveling 
De termijn waarop Greveling kan reageren is inmiddels verstreken. De 
onteigeningsprocedure kan derhalve beginnen. Ook hier bereiken ons weer 
verontrustende berichten. De onteigeningsprocedure zou niet opgestart kunnen 
worden omdat Greveling het aan derden zou kunnen verkopen. 
Verder ontvangen we tegengestelde berichten over eventuele ontwikkelingen op de 
locatie Greveling. Zie punt 4 hierna. 

3. Reactie op de memo. 
De punten verwijzen naar de geel gemaakte tekst in de memo. 

1. De samenwerkingsovereenkomst van augustus 2008 is nog steeds van kracht. 
2. Over de "witte rook tekening" is veel gesproken tussen gemeente, Greveling en 

Mahu. Het gevolg was dat er telkens weer iets veranderde. Mahu is nooit met de 
"witte rook tekening" akkoord gegaan. 

3. De heer Mahu heeft ingestemd met het tijdelijk houden van het milieuparkje op 
de huidige plaats. Er was namelijk nogal veel verzet van de bewoners om dit aan 
de julianastraat te plaatsen. De wethouder heeft ook erkent dat de heer Mahu 
tijdelijk heeft ingestemd. 

4. De wethouder heeft deze week (38) nog aan de heer van Kesteren medegedeeld 
dat de gemeente Greveling wil aankopen en dat hij geen herontwikkeling 
toestaat. 
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5. Hier wordt gesproken over breed overleg over het milieuparkje. Er zijn 
informatieavonden gehouden. Van overleg is geen sprake. En van een definitieve 
locatie is helemaal geen sprake zie ook punt 3. 

6. Hier weer een pertinente leugen. In de visie is uitgegaan van een 
parkeerzoekzone en geen circuit. Dit is ook onder andere de reden dat er een 
weg, twee richtingen, langs Palsgraaf is gepland. 

7. Uit informatie is gebleken dat de wethouder dit memo voor verzending heeft 
gezien. 

4. Groen- Kwaliteitsplan. 
In dit plan worden minder parkeerplaatsen gerealiseerd dan in het raadsbesluit van 2 
april 2012 en eerdere besluiten. 

Dit memo is niet bedoeld om nu een hele discussie of nieuwe memo's op gang te 
brengen. De bedoeling is om onze gevoelens en standpunten duidelijk en schriftelijk 
neer te leggen bij de Klankbordgroep en ter info aan de wethouder. 

B. Strawinskiplein en Tsjakovskistraat. 
Wij zijn teleurgesteld dat het Strawinskiplein niet op korte termijn wordt 
gereconstrueerd. Tevens baart het ons zorgen dat er geen geld beschikbaar is om het 
plein te reconstrueren. Wij gaan er van uit dat begin 2013 begonnen wordt met de 
werkzaamheden zodat deze in het l e kwartaal 2013 zijn afgerond. 

De parkeerproblematiek achter bij de Hema is nog steeds niet opgelost. Zonder overleg 
zijn er ineens op twee parkeerplekken witte kruisen gezet. Er zouden ook nog borden 
komen dat er op bepaalde tijd niet geparkeerd mag worden. Een en ander is zonder 
overleg. Wilt u ons het verkeersbesluit over deze maatregelen doen toekomen. 

Tenslotte 
Op onze brief van 16 februari 2012 geregistreerd ondernummer 11084 bij 
bestuurszaken hebben wij tot op heden geen reactie ontvangen. 

Met vriendelijke groet. 

Winkeliersvereniging Rhoon 

A.W. 

Rhoon 2 oktober 2012. Per mail verzonden aan klankbordgroep. 
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