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Betreft: Bezwaar bouw sociale huurwoningen in Essendael 

Geachte heer/mevrouw, 

Via deze weg wil ik graag bezwaar maken op het raadsbesluit nummer 1095101 

'locatiekeuze extra sociale woningbouw'. Hieronder een opsomming op welke gronden ik 

bezwaar wil maken. 

1. Bestemmingsplan 

Op dit moment zijn 30 % van woningen bestemd voor sociale bouw (bestemmingsplan

Essendael). In Essendael staan al huurwoningen, zowel in fase I als in fase II. Er is nooit 

aangegeven dat er ook nog veel sociale huurwoningen bij zouden komen, aan mij niet, aan 

kopers niet die onlangs hun huizen opgeleverd hebben gekregen, en zelfs niet aan kopers 

die vorige week nog hebben getekend voor hun 2-onder-l-kap woningen die eind van dit 

jaar gebouwd gaan worden. Sterker nog, in het bestemmingsplan gedateerd 13 februari 

2006 is vastgesteld dat er in Essendael 30% van de woningen bestemd mag zijn voor sociale 

bouw. Middels deze voorlichting zijn de woningen verkocht in Essendael en hier zijn bijna 

alle kopers bij de aankoop van hun woning vanuit gegaan. Het aantal sociale huurwoningen 

die er nu al staan zal op dit moment niet veel afwijken van de aangegeven 30% in het 

bestemmingsplan.

Om de huur-koop samenstelling van Essendael in goed evenwicht te houden is het 

onwenselijk dat dit percentage overschreden word. Een eerlijke verdeelsleutel zou dus tot 

veel minder weerstand hebben geleid. 

2. Waardevermindering van de woning 

Momenteel woon ik in een appartement aan de mooie groenstrook in Essendael. Dat deze 

groenstrook bebouwd zou worden was mij vooraf duidelijk. Echter zit er natuurlijk wel een 

verschil tussen koopwoningen (midden en duurdere segment), huurwoningen en sociale 

huurwoningen. Zeker met de aantallen die nu genoemd worden. 



Ik ben echter wel van mening dat de waarde van de woning behouden dient te blijven en 

geen negatieve gevolgen mag ondervinden door het bouwen van de grote hoeveelheid 

sociale huurwoningen. 

Ik ben echter zelf naar Rhoon verhuisd voor de allure van Essendael, de rust en de natuur 

die er te vinden is. In vergelijk met andere gemeenten hebben de Essendael bewoners vaak 

meer betaald voor woningen door de liggen dan de wijk. Verzekerd van een goede aankoop 

onderbouwd met de bouwplannen van de verkoper (Bouwfonds) en het standpunt van de 

gemeente. Met de komst van zoveel sociale huurwoningen is het een gegeven dat er 

waardevermindering zal plaatsvinden voor de woningen direct gelegen aan de zoeklocaties 

gemarkeerd in Essendael. 

Indien de bouw van de sociale huurwoningen in Essendael doorgang vind, stel ik voor dat de 

bewoners een waardebepaling van de woning kunnen laten verrichten op kosten van de 

gemeente. Indien bij verkoop blijkt dat de sociale huurwoningen debet zijn aan een lagere 

verkoopprijs dan zal de gemeente dit verschil dienen te compenseren. 

3. Verwachte bewoners 

Uit de berichtgeving heb ik begrepen dat de betreffende woningen aan 25% 

Albrandswaarders, 25% statushouders en 50% mensen uit de omgeving zullen worden 

vergeven. Natuurlijk hebben starters, eénouder gezinnen en statushouders een plek nodig

binnen onze gemeentegrens. Om de Albrandswaarders maak ik mij niet zoveel zorgen. 

De andere 75% wel aangezien dit een behoorlijk aantal is. 

4. Locatie van de te plannen woningen 

Dat het uitzicht op de dijk en de schapen verstoord wordt door woningbouw was te 

verwachten en volgens planning. Dat het mogelijk minder goed verzorgde sociale 

huurwoningen worden baart mij zorgen. Bij de koop mijn appartement is voorgehouden dat 

hier appartementen zouden komen uit het duurdere segment, dit is ook zo opgenomen in 

het betreffende bestemmingsplan. Logisch; langs het water en het groen! Om straks 

voornamelijk baksteen als uitzicht te hebben terwijl de sociale woningbouw profiteert van 

een mooie plek bij het water voelt zeer bitter. 

Wij willen u ook aansporen om u eens te verdiepen in de materie van de wijk Leidse Rijn bij 

Utrecht. Hier zijn problemen gerezen juist door meeverhuizende criminaliteit. Daar bleek 

dat in de subwijk Parkwijk een clustering van sociale huur- en koopwoningen de wijk geen 

goed deed. Buiten dat, clustering geeft problemen, dus ook clustering zoals de wethouder 

aangaf tijdens de raadsvergadering, daar hoeft geen diepgaand onderzoek voor plaats te 

vinden en zijn in voldoende voorbeelden te vinden in onze maatschappij waar dit negatieve 

effecten heeft gehad.

5. De Omloopseweg 

In een ander raadsvoorstel staat dat er als compensatie voor het verlies van de vrije ruimte 

in ons stuk van Essendael wellicht twee velden aan de Omloopseweg gebruikt kunnen 

worden voor woningbouw. Er wordt in dit stuk niet duidelijk aangegeven of dit om sociale 

woningbouw gaat, vrije huurwoningen of koopwoningen. Feit is wel dat deze beslissing 

inhoudt dat er dan heel wat groen in Essendael gaat verdwijnen. Want er wordt wel heel 



tactisch gesproken over de Omloopseweg. Desalnietemin loopt de Omloopseweg langs 

Essendael en vorm een belangrijke ontsluitingsroute voor het verkeer. Als we het hebben

over de Omloopseweg dan hebben we het dus gewoon over Essendael. 

6. Communicatie 

Via deze weg wil ik ook mijn ongenoegen uiten over het feit dat ik in een erg laat stadium 

heb moeten vernemen wat de plannen waren. Enige voorbereidingstijd voor bijeenkomsten 

die door de gemeente ingepland waren was zeer kort. Bewoners hebben zich via deze 

werkwijze slecht (ofzo goed als niet) kunnen voorbereiden op de bijeenkomsten. 

Momenteel is voor Essendael (zoals ook door de inprekers op de raadvergadering van 20 

juni 2016 vermeld) een actie onder de bewoners gestart. 

Tijdens de raadsvergadering werd er door de OPA fractie geopperd dat het wellicht beter is 

om de locatie Portland in zijn geheel te laten vallen aangezien de financiële consequenties

voor de gemeente te vervelend zouden zijn (mogelijk 1,5 miljoen aan schadeclaims). 

Daarnaast zou er niet voldoende draagvlak bestaan in Portland. Ik vraag mij openlijk af 

waarom de gemeenteraad zou denken dat dit draagvlak er wel in Essendael zou zijn? 

Inmiddels zijn meerdere bewoners van Essendeal in gesprek met verschillende externe 

partijen om hun ongenoegen te uiten over het gebrek aan communicatie door de 

gemeente. Ook is er een online petitie gestart zodat ook de Essendaelers hun stem kunnen 

te laten horen. Naast deze activiteiten zullen meerdere bewoners ook niet schromen om 

experts in te schakelen die de bewoners in dit proces zullen bijstaan. 

Ik vertouw erop dat u vanaf heden de bewoners van Essendael op een goede wijze betrekt 

en informeerd bij de vervolgstappen die genomen zullen worden. 

Met vriendelijke groet, 

Dennis Cevering 
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