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Betreft: Ontwerpbestemmingsplan ‘Rhoonsedijk 42’  
 
Geachte raadsleden, 
 
Ten behoeve van het uitvoeren van de uitkoopregeling hoogspanningskabels vanuit het Ministerie van 
Economische Zaken, wordt voor Rhoonsedijk 42, Poortugaal een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 
Hierover heeft uw raad op 24 april 2018 (kenmerk: 1327566) reeds een informatiebrief ontvangen.  
 
KERNBOODSCHAP 
Uw raad informeren dat een ontwerpbestemmingsplan Rhoonsedijk 42 is vastgesteld door het college 
en 6 weken ter inzage wordt gelegd. Het plan wordt naar verwachting in het 4e kwartaal 2018 aan de 
raad ter vaststelling aangeboden. 
 
UITKOOPREGELING VOOR WONINGEN ONDER HOOGSPANNINGSKABELS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 
Per 1 januari 2017 is vanuit het ministerie van Economische Zaken een –vrijwillige- uitkoopregeling 
gestart voor woningen onder hoogspanningskabels. Het Rijk stelt geld beschikbaar voor het uitkopen 
en slopen van woningen die loodrecht onder hoogspanningslijnen staan, waarbij tevens een 
planprocedure gevoerd moet worden om de woonbestemming ook planologisch te verwijderen, zie 
bijlagen. In Albrandswaard komen daar volgens MinEZ de woningen Rhoonsedijk 42 (Poortugaal) en 
Rijsdijk 172 (Rhoon) voor in aanmerking.  
 
DE VOORMALIG EIGENAAR VAN RHOONSEDIJK 42 POORTUGAAL HEEFT GEBRUIK GEMAAKT VAN DE REGELING 
Inmiddels is op vrijwillige basis de eigenaar van Rhoonsedijk 42 uitgekocht en zijn voorbereidingen 
getroffen om te voorkomen dat er onder de hoogspanningskabels gewoond wordt. De woning en de 
overige opstallen worden gesloopt, met uitzondering van de schuur (in verband met nestelende 
vleermuizen). De buren op huisnummer 40 en de eigenaar van het agrarisch perceel naast 
huisnummer 42 zijn hierover geïnformeerd en zijn akkoord.  
 
De huiseigenaar van Rijsdijk 172 heeft nog tot 1 juli 2021 om aan de gemeente door te geven van de 
uitkoopregeling gebruik te willen maken.  
 
DE WOONBESTEMMING DIENT TE WORDEN VERWIJDERD 
Deze voorwaarde is onderdeel van de uitkoopregeling. De gemeente is via de uitkoopregeling 
verplicht een ruimtelijke procedure te doorlopen om de woonbestemming op te heffen. Om dit 
juridisch-planologisch goed te regelen is een procedure gestart voor een nieuw bestemmingsplan. De 
eerstvolgende stap hierin is de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Naar verwachting 
wordt het definitieve plan in het vierde kwartaal 2018 ter vaststelling aan de raad aangeboden.   
 



HET ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ZAL 6 WEKEN TER INZAGE WORDEN GELEGD 
Het plan is te raadplegen op de gemeentewebsite www.albrandswaard.nl  Actueel  Ter inzage of 
via www.ruimtelijkeplannen.nl. Eventuele zienswijzen worden verzameld en beantwoord via een Nota 
van Zienswijzen. Deze nota wordt als bijlage opgenomen in het door de raad vast te stellen definitieve 
bestemmingsplan. 
 
CONSEQUENTIES 
Met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan wordt een noodzakelijke stap gezet richting 
vaststelling van het bestemmingsplan en het daarmee juridisch-planologisch wegbestemmen van de 
woning 
 
VERVOLG 
Na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan volgt een voorstel tot vaststelling van het 
bestemmingsplan door de gemeenteraad.  
 
 
Bijlage(n): 
1355137 Situatietekening Rhoonsedijk 42 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 



 


