
 

Schriftelijke vragen – stand van zaken herontwikkeling Posthuis 
 
Ingediend:  08-06-2020 
Indieners:  Benno de Ruiter (CDA) 
  Leendert Karreman (VVD) 
 
De inwonersbijeenkomst van 5 maart is inmiddels 3 maanden geleden. Op de website van Zuidplas is 
het Posthuis als pagina opgenomen onder de bouwprojecten zie https://www.zuidplas.nl/posthuis/  
 
De huidige stand van zaken toont niet anders dan aangegeven tijdens de inwonersbijeenkomst. Op 
17 januari heeft de eigenaar, Antheos Projectontwikkeling II, een eerste schetsontwerp 
gepresenteerd.  
 
VRAAG:  

1. Is er na de presentatie van de schetsontwerpen contact geweest met Antheos 
Projectontwikkeling? 

2. Zijn er mogelijkheden om het proces lopende te houden of is het uitsluitend de eigenaar 
die het tempo en de voortgang bepaalt? 

3. Heeft het college vertrouwen dat de gepresenteerde plannen tot herontwikkeling leiden? 
 
Tijdens de inwonersbijeenkomst werd nogmaals duidelijk dat omwonenden zich zorgen maken over 
de veiligheid. Naar aanleiding van deze zorgen is een inspectie uitgevoerd door de Omgevingsdienst 
Midden-Holland (ODMH).  
 
VRAAG: 

4. Heeft de eigenaar gereageerd en/of gehandeld n.a.v. dit inspectie- en 
handhavingsrapport?  

5. Is het dak gedicht en is de veiligheid geborgd?  
 
Rob Basjes van Holland Bouwregie vertegenwoordigt Antheos Projectontwikkeling II in de diverse 
ruimtelijke procedures om tot een passende herontwikkeling te komen. Dhr. Basjes heeft 
aangegeven bij een volgende inwonersbijeenkomst aanwezig te zijn namens de eigenaar om het 
project toe te lichten en vragen te beantwoorden.  
De fracties van VVD en CDA kunnen zich voorstellen dat inwoners uitzien naar een dergelijk gesprek 
met de vertegenwoordiger van de eigenaar, dhr. Basjes, al was het maar om aan te horen hoe 
concreet de plannen zijn en in welk tijdspad er herontwikkeld kan worden. 
 
VRAAG: 

6. Is er al zicht op een nieuwe inwonersbijeenkomst? 
7. Deelt het college de opvatting van VVD en CDA dat het goed zou zijn als de 

vertegenwoordiger en/of eigenaar van het Posthuis meer duidelijkheid kan geven over de 
slagingskans van de herontwikkeling? 

8. Is het college bereid een nieuwe bijeenkomst te organiseren waarin zowel de 
vertegenwoordiger en eigenaar van het Posthuis worden uitgenodigd om meer inzicht te 
geven over de plannen die zij hebben met het Posthuis? (NB: Videovergadering zoals Zoom 
is een mogelijkheid) 

 

https://www.zuidplas.nl/posthuis/


 

De fracties van VVD en CDA willen voortgang in dit proces met zicht op een daadwerkelijke 
herontwikkeling. Het is een langslepend dossier waarbij het voor de direct omwonenden, het aanzien 
van de Dorpsstraat en voor het dorp Moordrecht van belang is dat er zicht komt op een definitieve 
oplossing.  
 
 
Namens de fractie van 
VVD Zuidplas,   CDA Zuidplas, 
 
Leendert Karreman  Benno de Ruiter 


