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Geachte mevrouw De Klerk-Verbeek, 

Het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) afdeling Onderzoek en Rapportage 
heeft in opdracht van de gemeente Albrandswaard een inventariserend veldonderzoek 
uitgevoerd in het plangebied 'Dorpsdijk 9-15' in Rhoon in de gemeente Albrandswaard. Het 
doel van het onderzoek was informatie te verzamelen over Monumentnummer 16205 om te 
kijken of het voorgestelde beleid van dat terrein in het bestemmingsplan 'Albrandswaard 
Noord' kan worden aangepast. Het conceptrapport is ter beoordeling voorgelegd aan het 
BOOR afdeling Beheer en Beleid in de hoedanigheid van adviseur van de gemeente 
Albrandswaard. De gemeente Albrandswaard treedt in deze op als bevoegd gezag. 

Het betreft het rapport van W. Zijl en A.V. Schoonhoven, 2015: Albrandswaard Rhoon 
Dorpsdijk 9-15 (Monumentnummer 16205). Een inventariserend veldonderzoek door middel 
van grondboringen, Rotterdam (BOORrapport 592). 

Beoordeling Rapport 
Het BOOR adviseert de gemeente Albrandswaard om het rapport zonder voorbehoud goed te 
keuren. 

Beleidsadvies 
Voorts adviseert het BOOR afdeling Beheer en Beleid om de in het rapport geformuleerde 
aanbevelingen over te nemen, namelijk om: 

- In het bestemmingsplan 'Albrandswaard Noord' na afstemming met de provincie Zuid-
Holland de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 1 van het areaal van 
Monumentnummer 16205 af te halen en te wijzigen in de Waarde - Archeologie van het 
omringende gebied. 

- Op basis van de herwaardering in het rapport het terrein bij de eerstvolgende actualisering 
van de CHS door de Provincie van de monumentenkaart af te laten voeren. De discrepantie 
tussen de provinciale kaart en het bestemmingsplan verdwijnt hierdoor. 

Wij gaan ervan uit dat u als bevoegd gezag reageert richting opdrachtgever en uitvoerder van 
het onderzoek. 
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Met een vriendelijke groet, 
hoogachtend, 

DIRECTEUR STADSBEHEER OPENBARE WERKEN 
(voor deze) 

drs. A. Carmiggelt 
Hoofd Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam 
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