
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 
De gemeenteraad 
7 februari 2013 
Raadsvoorstel nieuwe Klepperwei 
Het college 
125044 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Kennisnemen van 
De reactie van ons college op uw vragen die zijn gesteld in de carrousel van 4 februari. 
 
Inleiding 
In de carrouselbehandeling van 4 februari heeft uw raad een aantal vragen 
geformuleerd rond de nieuwe locatie voor de bouw van de Klepperwei. 
Deze vragen betreffen: 

1. Hoe zorgt Argos voor draagvlak bij bewoners, personeel en bezoekers en 
welke voorzieningen stelt zij beschikbaar voor de bewoner om ook buiten de 
locatie te kunnen komen? 

2. Wat is formeel de minimale afstand voor bebouwing tot de voetbalvelden? 
3. Welk effect heeft het samenvoegen van de bouwblokken op de aanleg van het 

groen? 
4. Wat is de noodzaak om nu de verklaring van geen bedenkingen af te geven 

mede bezien in het kader van de gewenste participatie? 
 
Kernboodschap 

1. Argos heeft in het verleden door allerlei omstandigheden al diverse keren met 
haar personeel en bewoners gecommuniceerd over nieuwbouwplannen op 
wisselende locaties. Om die reden heeft Argos ervoor gekozen eerst een 
locatiekeuze van de gemeenteraad af te wachten om vervolgens te gaan 
communiceren met personeel, cliëntenraad en verdere belanghebbenden. Bij 
de definitieve locatie wordt op dat moment ook bezien wat de vraag wordt naar 
extra vervoersmaatregelen, waarvoor binnen Argos overigens wel faciliteiten 
aanwezig zijn. 
  

2. In de richtlijnen van de VNG Bedrijven en Milieuzonering wordt aangegeven 
dat de afstand tussen voetbalvelden en gevoelige bebouwing (woningen en 
instellingen) 50 meter bedraagt. Gemotiveerd kan van deze afstand worden 
afgeweken. In het geval van Essendael is in het kader van het 
bestemmingsplan al onderzoek gedaan waaruit de afstandsmaat van 25 meter 
is gekomen. Die maat is dan ook in het bestemmingsplan is opgenomen als 
afstandsmaat die ook zou gelden voor de daarin beoogde appartementen. 
 
De afstand tot de bestaande velden is ongeveer 38 meter en tot het eventueel 
toekomstige trapveldje 27 meter. Hierdoor voldoen de afstanden aan de in het 
bestemmingsplan opgenomen afstanden. Overigens wordt in de jurisprudentie 
deze manier van werken ondersteund. Bij de uitspraak waar de heer 
Beishuizen in zijn inspraakreactie tijdens de carrousel naar verwees, is het 
beroep afgewezen. Wij hebben er echter begrip voor dat dit wel het juiste 
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moment is om ter voorkoming van overlast een goede afweging te maken over 
de locatie van het gebouw. Uit bijgevoegde tekeningen blijkt echter wel dat het 
opschuiven van het gebouw met 12 meter om tot 50 meter afstand te komen, 
het aantal woningen in Essendael dat geen uitzicht meer heeft op de Essendijk 
en de achterliggende polders, toeneemt. Ook bijgevoegd zijn impressies van 
de gevolgen van het nog verder opschuiven van het gebouw, wat tot gevolg 
heeft, dat dit effect verder verergert. Om het beeld compleet te maken, is ook 
het gebouw nog eens ingetekend op de eerder vastgestelde locatie aan de 
Tijsjesdijk. 
 

3. In het bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan voor Essendael zijn vier 
appartementengebouwen voorzien. Twee daarvan vervallen door het 
realiseren van de Klepperwei, waardoor in totaal minder vierkante meters 
gebouwd worden (ca. 2.300 m2 tegenover 3.000 m2). Het samenvoegen van 
de bouwblokken heeft daarom logischerwijs tot gevolg dat in het resterende 
gebied meer openbaar groen kan worden gerealiseerd.  
 

4. De gemeenteraad heeft eerder, tegelijk met het vaststellen van een 
voorbereidingskrediet, een besluit genomen over de locatie van de Klepperwei 
genomen, namelijk aan de Tijsjesdijk. Het leek het college ongepast om 
zonder instemming van de gemeenteraad in de wijk gesprekken te gaan 
voeren over een andere locatie dan door de raad is vastgesteld. Wanneer de 
gemeenteraad in haar openbare vergadering het college die ruimte wil geven, 
zonder een expliciet besluit te nemen, kan het college daar goed mee uit de 
voeten. In de praktijk betekent dat, dat op zeer korte termijn het overleg met de 
direct omwonenden wordt opgezocht en de gemeenteraad het voorliggende 
besluit uitstelt. 
Belangrijke kanttekening is, dat de aanvraag voor de uitgebreide 
omgevingsvergunning een wettelijke behandeltermijn kent, waarbinnen een 
formeel besluit van de gemeenteraad genomen dient te zijn. Dat betekent dat 
het besluit uiterlijk in de raadsvergadering van maart genomen dient te worden 
om die termijn te halen. Om die reden heeft het dan onze voorkeur in het 
gesprek met direct omwonenden de raad en het college samen op te laten 
trekken. 

 
Voor uw informatie hebben wij in de bijlagen tekeningen toegevoegd, waarop is te zien 
welke consequenties de voorstellen tot verschuiven van de bebouwing hebben voor de 
omgeving. 
 
Consequenties 
De urgentie om te komen tot een snelle ontwikkeling voor de Klepperwei behoeft geen 
betoog. Met name op het aspect brandveiligheid duldt een nieuwbouw geen uitstel 
meer. Er is in feite geen alternatief voorhanden voor het realiseren van een gebouw 
voor de Klepperwei, waar binnen redelijke termijn met de bouw gestart kan worden. 
Maar de locatiekeuze is geen negatieve keuze, wij geloven in de toegevoegde waarde 
van deze voorziening op de voorgestelde locatie. 
 
Vervolg 
Deze memo is een aanvulling op het nu voorliggende raadsvoorstel. 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlagen 
 125203 situatietekening en visualisatie voorstel college 
 125456 visualisatie Tijsjesdijk 
 125201 situering Klepperwei 12m verschoven 
 125205 vragen EVA 
 125202 uitspraak Rechtbank 
 125204 maximale bebouwing conform bestemmingsplan 

 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats Ger J. van de Velde – de Wilde 
 

Hofhoek 5

3176 PD Poortugaal

Postbus 1000

3160 GA Rhoon

Telefoon 010 506 11 11

Fax 010 501 81 80

www.albrandswaard.nl
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