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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

Geachte dames en heren, 
 
Hierbij bieden wij u de  beantwoording aan van de schriftelijke vragen die zijn gesteld 
door de fractie CU/SGP op 2 augustus jl. aangaande het proces subsidieaanvraag- en 
verlening t.b.v. de herontwikkeling Dorpsdijk 106. 
 
Vraag 1. 
De subsidieaanvraag bij de stadsregio dient voor 1 september 2013 te worden 
ingediend één van de voorwaarden voor subsidietoekenning is overleg met 
betrokkenen. 
Is er al overleg geweest met betrokkenen? 
Beantwoording: 
Er zijn vier ‘ontwerptafels’ geweest met de betrokken eigenaren Bouman, Greveling en 
Mahu, aangevuld met de heer Moerkeren van C&C, een vertegenwoordiging van het 
burgerinitiatief OnsRhoon in de persoon van Richard Steger en een 
vertegenwoordiging van het burgerontwerpteam (van het Groen- en kwaliteitsplan 
centrum Rhoon) in de persoon van Pieter Germeraad. 
 
Vraag 2. 
Zo ja, hoe is dit overleg verlopen. Zijn er resultaten te melden? 
Beantwoording: 
Het overleg heeft een oplossingsrichting opgeleverd, die voor partijen acceptabel zou 
kunnen zijn. De concensus is echter nog fragiel en afhankelijk van de besluiten die de 
komende maand genomen worden. Alle partijen zullen nog een stap naar elkaar toe 
moeten zetten, vooral in financiële zin. De voorlopige resultaten van dit overleg zijn: 

1) Partijen vinden elkaar in een eenrichtingsvariant voor het Louwerensplein met 
bredere trottoirs en voldoende groen. De locatie van het milieupark is nog 
onderwerp van discussie. 

2) Partijen vinden elkaar in een herontwikkeling op de locatie Greveling en de 
locatie Bouman en de realisatie van 18 tot 20 parkeerplaatsen in het 
Louwerensplein, mits punt 3 wordt geregeld 

3) Partijen hebben elkaar gevonden in een oplossingsrichting, waarin zo’n 35 a 
40 extra langparkeerplaatsen worden toegevoegd in het ‘kwadrant AH’, mede  
ten behoeve van het langparkeren vanuit het ‘kwadrant Greveling/Bouman’ en 
de Julianaschool.  
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4) Partijen hebben elkaar gevonden om voor het Louwerensplein opnieuw 
subsidie aan te vragen voor kosten herinrichting én verwerving.  

5) Partijen hebben besloten aanvullend voor de herinrichting van de Julianastraat 
en het realiseren van 35 tot 40 extra langparkeerplaatsen een subsidie aan te 
vragen.  

 
In januari 2013 hebben we een besluit genomen om een onteigeningsprocedure voor 
het pand Dorpsdijk 106 te voeren. 
 
Vraag 3. 
Loopt deze procedure nog? 
Beantwoording: 
De procedure loopt nog en wordt pas afgesloten op het moment dat de grond feitelijk 
geleverd is door de heer Greveling. Volgens de afspraken in de overeenkomst gebeurt 
dit in januari zodat het Wijnhuis tijdens de feestdagen nog zijn klanten kan bedienen 
vanuit de huidige winkel. 
 
Vraag 4. 
Zo ja, hoe is de stand van zaken? 
Beantwoording: 
Zie antwoord op vraag 3. 
 
Vraag 5.  
Kunt u een termijn aangeven wanneer het pand Greveling gesloopt wordt ? 
Beantwoording: 
Volgens planning wordt het pand Greveling in de 2e helft van januari 2014 gesloopt, 
maar dit is afhankelijk van het moment waarop de bouwvergunning onherroepelijk 
wordt. Het onherroepelijk worden van de bouwvergunning is weer afhankelijk van het 
bereiken van definitieve consensus over hetgeen bij het antwoord op vraag 2 is 
beschreven. Als er geen definitieve consensus wordt bereikt, dan moet rekening 
gehouden worden met vertraging in verband met het afhandelen van bezwaar en 
beroep. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

                 
Hans Cats drs. Hans–Christof Wagner  
 


