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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Door de fractie van GroenLinks zijn op 17 april 2020 onderstaande schriftelijke vragen gesteld. Dit 
n.a.v. de werkzaamheden die gepland zijn voor park Rhoon of al in uitvoering zijn. Met deze 
informatiebrief geven wij antwoord. 
 
Raadsvragen 
De fractie van GroenLinks heeft de volgende vragen voor de wethouder: 
 
Vraag 1. Hoeveel bomen zijn er precies gekapt in het Park van Rhoon? 
  
Antwoord: Voor de nu in uitvoering zijnde oeverwerkzaamheden zijn geen bomen gekapt. Er is alleen 
opschot (wilgen die spontaan opkomen aan waterkanten) verwijderd. De bomenkap is uitgesteld naar 
het najaar en bij deze werkzaamheden worden 6 bomen verwijderd. Dit aantal zal in het park ook weer 
gecompenseerd worden. 
 
Vraag 2. In Rib 58529 van januari 2019 staat de toezegging dat alle bomen die gekapt worden, één 
op één worden vervangen. Wordt bij deze vervanging ook rekening gehouden met de leeftijd van de 
bomen die gekapt zijn, m.a.w. worden er toch niet alleen jonge bomen geplant in de plaats van de 
gekapte oudere bomen? 
 
Antwoord: De bomen die op de planning staan om gekapt te worden in het najaar betreffen met 
name jonge bomen die in het huidige hertenkamp staan. Deze worden weer vervangen door jonge 
bomen omdat jongere bomen makkelijker aanslaan en de kans op overleven groter is. Oudere bomen 
zijn duurder in aanschaf en transport en vraagt meer onderhoud om aanslaan te garanderen. Deze 
kosten spenderen we liever in het park om deze geschikt te maken voor onze bewoners.  
 
Vraag 3. Ten behoeve van de bouw van de gymzaal nabij het park is een tijdelijke brug aangelegd 
vanaf de Gaarde naar de Sportlaan. Op deze wijze werd de Sportlaan van zwaar bouwverkeer 
ontzien. Wat heeft deze brug gekost en wat kost de voorgenomen verwijdering van de brug? En hoe 
worden deze kosten afgeschreven? 
 



  
  
 
 
 
  
  

 
Antwoord: De aanlegkosten bedroegen €10.345,- en waren onderdeel van het bouwbudget van de 
gymzaal. Dit bedrag wordt in de reguliere afschrijving van de gymzaal meegenomen. Kosten voor de  
verwijdering bedragen grofweg €2.500,- waarbij de brug (het betreft overigens geen brug maar een 
dam en duiker) ook verwijderd zou worden na afronding van de gymzaal. Vanwege de geplande 
werkzaamheden in het park is besloten om de tijdelijke brug te laten liggen. De dam wordt ingezet 
voor deze werkzaamheden en het naastliggende terrein wordt wederom als depot gebruikt. Hiermee 
wordt gedurende de werkzaamheden in het park de Sportlaan ontzien van zwaar verkeer. Als de 
Sportlaan wordt afgesloten vanwege de geplande reconstructie (onderdeel van herinrichting park 
Rhoon) zal de dam en duiker worden ingezet als ontsluiting van de school en de gymzaal. De kosten 
voor de verwijdering, na afronding van de werkzaamheden, worden dan in de reguliere afschrijving 
van het park meegenomen.  
 
Vraag 4. Wanneer is de verwijdering van deze tijdelijke brug gepland? 
 
Antwoord. Zie antwoord vraag 3. 
 
Vraag 5. Een veelgehoorde zorg bij bewoners is de verkeersveiligheid van fietsende kinderen over de 
Tijsjesdijk. Het drukke autoverkeer op deze dijk zorgt namelijk regelmatig voor gevaarlijke situaties. De 
tijdelijke brug zou – als deze niet zou worden verwijderd – kunnen worden ingezet bij het creëren van 
een veilig fietspad vanaf de Gaarde naar de Sportlaan, terwijl het park nog altijd fietsvrij blijft. 
Daarnaast worden dan de kosten voor verwijdering van de brug voorkomen. Hoe staat het college 
tegenover een dergelijk idee? 
 
Antwoord. De betreffende dam en duiker moet na uitvoer van de werkzaamheden weer verwijderd 
worden om de open waterdoorvoer te herstellen. Voor de betreffende brug is namelijk een vergunning 
aangevraagd bij het waterschap om de doorvoer op deze manier tijdelijk te mogen beperken. 
Onderdeel daarvan is de situatie weer terug brengen in oorspronkelijk staat. Wel zal het college 
onderzoeken of een fietsverbinding mogelijk is, wat de financiële kosten zijn en of dit binnen het 
lopende project meegenomen kan worden. Indien dit financieel niet mogelijk blijkt en we toch een 
meerwaarde zien in de aanleg, dan zullen we bij de tussenrapportage extra financiële middelen 
hiervoor aanvragen.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 


