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Bezwaren Sociale woning bouw Essendael en Omloopseweg te Rhoon 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Wij wonen op dit moment in de wijk Essendael (Fase 2) en waren de gelukkigen die ingeloot zijn voor 
een vrijstaande nieuwbouwwoning, wederom in Essendael en hebben twee weken geleden het 
koopcontract getekend voor deze woning.  
De weloverwogen keuze die wij hebben genomen om in Essendael te blijven wonen is vanwege de 
prettige woonomgeving in Essendael en daarnaast dat we een nieuwbouwwoning als een goede 
investering zien, aangezien deze tov een bestaande woning in die prijsklasse meer waardevast is. 
 
Zeer teleurgesteld waren we dan ook toen wij vorige week bij toeval te horen kregen dat er plannen 
zijn voor de bouw van extra sociale huurwoningen in Albrandswaard en dat de gemeente hiervoor 9 
locaties op het oog heeft, waaronder Essendael en Omloopseweg. Niet teleurgesteld in het feit dat er 
sociale huurwoningen gebouwd zullen worden in Albrandswaard, maar wel dat een zeer groot 
percentage hiervan eventueel gebouwd zou kunnen worden in Essendael en aan de Omloopseweg. 
Voor jullie zullen dit 2 locaties zijn, maar voor de bewoners wordt dit gewoon gezien als 1 locatie 
gezien de ligging van de Omloopseweg. 
 
Wij begrijpen zeer goed dat er meer sociale huurwoningen bij moeten komen in Albrandswaard, maar 
dan wel om eerst de eigen bewoners te kunnen huisvesten die minder te besteden hebben zoals de 
ouderen, starters en stellen die uit elkaar gaan maar wel de mogelijkheid aangeboden krijgen om hier 
te kunnen blijven wonen zodat hun kinderen niet naar een andere school hoeven te gaan. De 
verdeling 25% mensen uit Albrandswaard, 25% vergunninghouders en 50% mensen van buiten 
Albrandswaard is in onze ogen een onevenredige verdeling. 
 
Daarnaast is het (eventueel) bouwen van 60 tot 80 woningen in Essendael en (eventueel) nog eens 
maximaal 50 woningen op de locatie voetbalvelden Omloopseweg compleet buitenpropotioneel.  
 
In het bestemmingsplan van 2006 staat dat 30% van de totale woningbouw in Essendael uit Sociale 
koop & huurwoningen zal bestaan.  
Bij navraag aan BPD, blijkt dat zij reeds voldaan hebben aan deze afgesproken hoeveelheid en zijn er 
op dit moment reeds 194 sociale koop & huurwoningen gebouwd wat inderdaad neerkomt op ca 30% 
van het totaal, maar dan wel rekening houdend met de woningen die er nog gebouwd moeten worden 
in Essendael.  
 
In onze ogen en ook in de ogen van vele bewoners van Essendael is dit gewoon misleiding vanuit de 
gemeenteraad, zelfs met de wetenschap dat dit vanuit hogere overheden opgelegd wordt en er vast 
en zeker ook andere locaties zijn in Albrandswaard. 
 
Onderstaand ziet U het “originele” plan (waar de eerste kopers hun beslissing op gemaakt hebben 
toen zij een huis kochten) en daaronder een tekening van de huidige planning welke door BPD 
geplaatst is op Dinsdag 14 juni. 
 
Het eerste “originele” plan geeft duidelijk aan waar en hoeveel sociale huur & koopwoningen er 
zouden komen en deze zijn dan ook reeds gebouwd. Verder geeft dit plan ook duidelijk aan wat er 
verder nog verwacht had kunnen worden. Dat dit plan uiteindelijk behoorlijk aangepast is en er nu 
minder woningen gebouwd worden in het duurdere segment is geen grote verrassing gezien de 
malaise in de woningmarkt sinds 2008/2009, ook al is de markt weer behoorlijk aangetrokken en 
gingen de laatst aangeboden 2-onder1-kap woningen als zoete broodjes over de toonbank, 



 
 



 
 
 
 
 
 
 



Buiten het feit dat we het eventueel aantal te bouwen sociale huurwoningen in Essendael 
buitenproportioneel vinden, zou het ook nog eens een financiële strop kunnen zijn voor bewoners die 
een huis gekocht hebben in Essendael. 
 
Het is helaas een bewezen feit dat waardevermindering van woningen optreedt op het moment dat er 
verhoudingsgewijs te veel sociale huurwoningen in een wijk komen. Ik heb dit niet zelf verzonnen 
maar het is helaas wel de harde waardheid. Er is dus zeker de mogelijkheid dat het minder eenvoudig 
wordt om je huis te verkopen wat enerzijds kan resulteren in een lagere verkoopsom dan je hypotheek 
(de huizen in Essendael zijn echt geen moneymakers aangezien deze gekocht zijn in de dure tijd) of 
je huis kan zo lang te koop staan dat je met dubbele maandlasten komt te zitten.  
 
Wij zelf zitten nu in de situatie dat we binnenkort een huis in de verkoop moeten zetten in Essendael 
en moeten hopen dat de eventuele plannen van de gemeente geen impact zullen hebben op de 
verkoopprijs en/of tijd dat onze woning te koop zal staan en we hopen dat het huis dat we net gekocht 
hebben tegen een zeer hoge kale grond prijs (die bepaald wordt door de gemeente volgens BPD) niet 
in waarde zal verminderen. 
 
Mocht blijken dat wij uiteindelijk toch financieel benadeeld  worden door de uiteindelijke keuze van de 
gemeente, zullen wij het zeker niet nalaten om juridische stappen te nemen en zullen wij proberen om 
eventuele planschade op de gemeente te verhalen.  
 
Ik hoop/verwacht dat de bewoners van Essendael vanaf nu zeer nauw betrokken zullen worden in de 
vervolgstappen van de gemeente en hou zeker hoop op een goede oplossing in deze naar ieders 
tevredenheid. 
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