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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Het college heeft op 12 december 2012 een handhavingsverzoek ontvangen. Het 
verzoek heeft betrekking op het niet voldoen aan de bouwvergunning, voor wat betreft 
het ontbreken van een verkeersregelinstallatie bij de laad- en losruimte van Albert 
Heijn in Rhoon. Met deze memo informeren wij u graag over ons besluit op het 
verzoek en waarom wij dat besluit hebben genomen. 
 
In 2009 heeft de gemeente een bouwvergunning verleend voor het uitbreiden van de 
Albert Heijn in Rhoon. In de voorwaarden behorende bij de bouwvergunning is 
opgenomen dat onder andere aan beide zijden van de Dorpsdijk nabij de laad- en 
losplaats dynamische matrixborden moeten worden geplaatst. Deze regelen het 
verkeer op de Dorpsdijk als er sprake is van laad- en losactiviteiten bij de Albert Heijn. 
 
Op 7 november 2011 is per brief bij wijze van proef aan de heer Mahu toestemming 
gegeven voor het inzetten van verkeersregelaars, als alternatief voor de 
voorgeschreven matrixborden. De verkeersregelaars zijn echter niet effectief gebleken. 
Dit blijkt onder meer uit de controlerapportages van de Boa’s van onze gemeente. Er is 
sprake van een verkeersonveilige situatie. De gemeente heeft in 2012 meermalen bij 
dhr. Mahu [zijn zaakwaarnemer dhr. Oomes] aangegeven dat ze haar twijfels heeft bij 
het functioneren van de verkeerregelaars. Ook is bij het verlenen van toestemming 
voor de proef aangegeven dat de gemeente een evaluatie zal laten plaatsvinden. 
Daarmee heeft de gemeente het recht behouden de proef eenzijdig af te breken en 
daarmee van dhr. Mahu te verlangen aan de verleende bouwvergunning te voldoen. 
 
Gegeven bovenstaande hebben wij besloten om de proef te beëindigen en 
handhavend op te treden voor wat betreft het ontbreken van dynamische matrixborden 
op de Dorpsdijk en de laad- en losactiviteiten op de openbare weg.  
 
Zoals het handhavingsbeleid van de gemeente Albrandswaard dat voorschrijft, is een 
vooraanschrijving verstuurd naar Albert Heijn. Als niet aan het verzoek, als verwoord in 
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de vooraanschrijving wordt voldaan, zal ons college besluiten tot het opleggen van een 
dwangsom. 
 
In de bijlagen bij deze memo treft u de reactie op het handhavingsverzoek aan, als ook 
de vooraanschrijving zoals verzonden aan AH Rhoon. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats Ger J. van de Velde - de Wilde 
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