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Geachte dames en heren, 
 
Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen die tijdens de behandeling van 
agendapunt ‘Vaststellen bestemmingsplan Rhoon Dorp’ in het Beraad & Advies 
Ruimte van 13 mei door de fracties van OPA, NAP en CDA en een inspreker zijn 
gesteld.  
 
Vraag fractie OPA: 
Wat is het verschil tussen het aantal m² bebouwingsmogelijkheid voor de locatie 
Dorpsdijk 106 in het vigerende en het nieuwe bestemmingsplan? 
 
Antwoord:  
Het nieuwe plan Rhoon Dorp 2014 maakt rechtstreeks een bouwplan met een hoogte 
van 9 meter (twee bouwlagen) en een ‘footprint’ van 192 m2 mogelijk. 
Het geldende bestemmingsplan Rhoon Dorp 2009 biedt via een uitwerkingsprocedure 
meer ruimte: een maximale bouwhoogte van 15 meter en een footprint tussen de 133 
m2 en circa 383 m2 vanwege de flexibiliteitsbepaling van 10 meter schuifruimte.  
 
Vraag fractie CDA: 
Wat zal het de gemeente kosten als er geen bebouwingsmogelijkheid voor de 
Dorpsdijk 106 wordt opgenomen in het bestemmingsplan? 
 
Antwoord: 
Wij geven er de voorkeur aan onze reactie op deze vraag op te nemen in een 
vertrouwelijke bijlage. Wij verwijzen hier kortheidshalve naar.  
Met onze contractpartner inzake het pand Dorpsdijk 106 hebben wij contractuele 
overeenstemming bereikt over de herontwikkelingsmogelijkheden op en nabij deze 
locatie. Het is niet gewenst en ook niet mogelijk in deze overeenstemming eenzijdig 
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verandering te brengen. Mocht deze wens aan de orde zijn dan zal met betrokkene tot 
overeenstemming hierover moeten worden gekomen.  
 
Vraag fractie NAP: 
Welke kosten zijn te voorzien als de bouw van een pand op de locatie Dorpsdijk 106 
niet wordt toegestaan versus de kosten van het vinden van een parkeeroplossing op 
een andere locatie? 
 
Antwoord: 
Voor het eerste deel van uw vraag verwijzen wij naar de beantwoording van de vraag 
van de CDA fractie.  
 
In tegenstelling tot de verplichting die de gemeente op zich heeft genomen om de 
herbouw op de locatie Dorpsdijk 106 mogelijk te maken, heeft de gemeente geen 
verplichting (maar wel een wens) om extra parkeerplaatsen te realiseren.  
 
Uit de parkeeronderzoeken van eind 2013 is gebleken, dat er een ‘historisch 
parkeertekort’ is in de Julianastraat. Dit wordt veroorzaakt doordat het aantal 
parkeerplaatsen in de Julianastraat niet is meegegroeid met het toegenomen 
autogebruik van de woningen, winkels en de school in de Julianastraat. De gemeente 
kan alleen parkeernormen opleggen bij uitbreidingsplannen en dus niet voor de 
bestaande woningen en winkeloppervlakten van Albert Heijn, Bouman en Greveling. 
Daarmee wordt het al bestaande tekort dus niet aangepakt. Ook hebben ondernemers 
te kennen gegeven, graag een blauwe zone in te willen voeren. Om dit mogelijk te 
maken, zijn er zo’n 20 extra langparkeerplaatsen nodig voor de winkels in de 
Julianastraat. De gemeenteraad heeft daarvoor €400.000,- gereserveerd als maximum 
bedrag met de voorwaarde, dat één (of meerdere) ondernemers eenzelfde bedrag 
moeten investeren in deze 20 langparkeerplaatsen. We hopen u nog voor de zomer te 
informeren over de plannen op de locatie Bouman en de mogelijkheden voor 
uitbreiding van de (lang)parkeerplaatsen in de omgeving Albert Hein. 
 
 
Verzoek van bewoners Werkersdijk (inspreker): 
Kan de tekst van de wijzigingsbevoegdheid worden aangescherpt, zodat de 
privacybelangen van de bewoners Werkersdijk 3 nadrukkelijker worden betrokken bij 
een nieuwe ontwikkeling nabij/ter plaatse garagebedrijf Dorpsdijk 120 te Rhoon, 
rekening houdend met de uitspraak Raad van State.   
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Antwoord:  
Wij stellen voor het verzoek van de bewoners in te willigen.  
 
De randvoorwaarden – behorende bij wijzigingsbevoegdheid 2 – worden in de regels 
nader aangescherpt en wel als volgt:  
In aanvulling van het bepaalde onder e (van wijzigingsbevoegdheid 2) dient in geval 
van een ontwikkeling nabij/ter plaatse het garagebedrijf Dorpsdijk 120 te Rhoon tevens 
het volgende in acht genomen te worden: 

 de privacy van bewoners van de woning aan Werkersdijk 3 mag niet 
onevenredig worden geschaad (overeenkomstig de uitspraak van de Raad van 
State (datum 04-08-2010, nr 200908404/1/R1), dit dient door de 
initiatiefnemer(s) van de ontwikkeling te zijn aangetoond; 

 de bewoners van de woning aan Werkersdijk 3 worden betrokken bij de 
plannen voor de ontwikkeling; 

 Ter voorkoming van ernstige gevolgen voor het woongenot van de bewoners 
van de Werkersdijk 3 dient bij een ontwikkeling ter plaatse rekening gehouden 
te worden met een bouwhoogte die, in combinatie met de afstand tot de 
woning Werkersdijk 3 aanvaardbaar is en niet in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening zodat privacy, bezonning en waarde van de woning 
gehandhaafd blijven. Indien hier, al dan niet in overleg met de bewoners van 
de Werkersdijk 3, van afgeweken wordt zal hiervoor planschade vergoed 
worden aan de bewoners van de Werkersdijk 3. 

 
Staat van wijzigingen komt als volgt tekstueel te luiden  
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening, ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - 
wijzigingsgebied 2' de bestemmingen van de gronden wijzigen in bestemmingen 
'Bedrijf', 'Centrum', 'Detailhandel', 'Dienstverlening', 'Groen', 'Kantoor', 
'Maatschappelijk', 'Tuin/ Tuin- 1', 'Verkeer - Verblijfsgebied', 'Water' en/of 'Wonen', 
onder voorwaarden dat: 
a. vooraf een bouwplan met inrichtingsplan is opgesteld; 
b. het dorpskarakter behouden blijft;  
c. een duidelijke relatie gelegd wordt tussen de Julianastraat, Dorpsdijk en 

Strawinskiplein om één centrum te creëren;  
d. de toegestane situering en de toegestane goothoogten en/of bouwhoogte van de 

bebouwing gehandhaafd blijven;  
e. in afwijking van het bepaalde onder d is een andere situering en bouwhoogte tot 15 

m  toegestaan, mits uit een inrichtings- en of verkavelingsplan blijkt dat de 
nieuwbouw stedenbouwkundig zorgvuldig wordt afgestemd op de omgeving ; 
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f. in aanvulling van het bepaalde onder e dient in geval van een ontwikkeling nabij/ter 

plaatse het garagebedrijf Dorpsdijk 120 te Rhoon tevens het volgende in acht 
genomen te worden: 
 de privacy van bewoners van de woning aan Werkersdijk 3 mag niet 

onevenredig worden geschaad (overeenkomstig de uitspraak van de Raad van 
State (datum 04-08-2010, nr 200908404/1/R1), dit dient door de 
initiatiefnemer(s) van de ontwikkeling te zijn aangetoond; 

 de bewoners van de woning aan Werkersdijk 3 worden betrokken bij de 
plannen voor de ontwikkeling; 

 Ter voorkoming van ernstige gevolgen voor het woongenot van de bewoners 
van de Werkersdijk 3 dient bij een ontwikkeling ter plaatse rekening gehouden 
te worden met een bouwhoogte die, in combinatie met de afstand tot de 
woning Werkersdijk 3 aanvaardbaar is en niet in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening zodat privacy, bezonning en waarde van de woning 
gehandhaafd blijven. Indien hier, al dan niet in overleg met de bewoners van 
de Werkersdijk 3, van afgeweken wordt zal hiervoor planschade vergoed 
worden aan de bewoners van de Werkersdijk 3; 

g. de vestiging van detailhandel aan de looproute wordt gesitueerd zoals opgenomen 
in de toelichting van dit bestemmingsplan; 

h. in afwijking van het bepaalde onder h geldt dat de vestiging van detailhandel buiten 
de looproute mag worden gesitueerd, mits dit een meerwaarde betekent voor het 
centrum; 

i. geen onevenredige hinder (bezonning en privacy) optreedt voor de omliggende 
bestaande woningen;  

j. de maximale uitbreiding van het vloeroppervlak ten opzichte van de  bestaande 
situatie volgens onderstaande verdeling plaatsvindt;  
1. 1.416 m2 t.b.v. van dagelijkse voorzieningen;  
2. 1.020 m2 t.b.v. niet dagelijkse artikelen; 
3. 707 m2, t.b.v. horeca; 
4. 758 m2 t.b.v. overige functies; 

k. het bestaande garagebedrijf mag worden gehandhaafd dan wel binnen de 
bestemming 'Bedrijf' worden verplaatst, mits geen uitbreiding van de 
bedrijfsactiviteiten plaatsvindt en de hinder voor de omgeving niet toeneemt.  

l. bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid voldoende afstand tot het bestaande 
garagebedrijf wordt gehouden waarbij voor de milieuzonering toepassing zal 
worden gegeven aan bijlage 1;   

m. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid zoals in het CROW is 
opgenomen; 

n. toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in lid 35.11; 
een gefaseerde toepassing van de wijzigingsbevoegdheid is toegestaan 
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Bijlage: 43213 Vertrouwelijke bijlage bij brief 41038 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


