
Van:
Aan: +AW Griffie Albrandswaard
Onderwerp: Bezwaarschrift
Datum: zaterdag 23 januari 2021 21:45:02
Bijlagen: Bezwaarschrift.pdf

Geachte griffiemedewerker,

Bijgevoegd stuur ik hierbij ons bezwaarschrift tegen het besluit van de gemeente om een
intentieovereenkomst met Antes aan te gaan. Dit bezwaarschrift is ook aangetekend naar
u verzonden. Ik wil u vragen om dit bezwaarschrift als ingekomen stuk op de raadsagenda
mee te nemen. 

Met vriendelijke groet,
 

mailto:griffie@albrandswaard.nl



BEZWAARSCHRIFT


Gemeente Albrandswaard
Hofhoek 5


3176 PD Poortugaal
Poortugaal, 20 januari 2021


Onderwerp: bezwaar tegen het besluit gemeenteraad dd 15 december 2020 inzake zaaknummer 174303


In de vergadering van 15 december 2020 is onder meer het eindrapport Vooronderzoek woningbouw Antesterrein
(Poortugaal) besproken (zaaknr 174303). In het betreffende document wordt naast een summiere samenvatting van
het bedoelde eindrapport een advies aan de gemeenteraad gedaan om:


"er mee in te stemmen met Antes een vervolgproces te starten om het initiatief voor woningbouw op haar
terrein verder uit tewerken"
"het college opdracht te geven hiertoe een intentieovereenkomst met Antes te sluiten".


Dit advies is door de gemeenteraad met 11 tegen 9 stemmen aangenomen.


Bij dezen maken wij bezwaar tegen het besluit van de gemeenteraad dat het college de opdracht geeft (hiertoe) een


intentieovereenkomst met Antes te sluiten. De reden van dit bezwaar is dat wij van mening zijn dat dit besluit is
genomen op basis van een niet alleen onvolledig vooronderzoek maar ook een eindrapport dat onzes inziens
suggestieve niet onderbouwde conclusies bevat.


Zo is de conclusie inzake veiligheid gebaseerd op een enquête waarbij gelet op de vraagstelling en de mogelijke
antwoorden die men kon geven, de uitkomst bij voorbaat vast stond. Dit werd mede veroorzaakt dat nagenoeg alle
thema's die in de vrij in te vullen antwoorden (in de afsluitende meeting van de consultatiegroep) werden
gekarakteriseerd als niet binnen de reikwijdte van de opdracht te vallen.
Voor zover het de dan wel toelaatbare thema's betreft richten onze opmerkingen zich op het thema veiligheid. Zo


wordt in het eindrapport ter zake van de "pilot waarbij omwonenden een sms ontvangen opgemerkt dat "op het
moment van schrijven zijn nog geen evaluatieresultaten beschikbaa" In de afsluitende consultatiegroep meeting is
hierover oPgemerkt dat dit onjuist is. Voorlopige resultaten waren al wel bekend; i.e. de pilot groep was grotendeels
van mening dat de berichtgeving veel te laat plaatsvond en daarmee de sms pilot haar beoogde


informatieve/waarschuwende karakter volkomen ontbeerde. Wij geven dit slechts als een voorbeeld om hiermee
het suggestieve karakter van de uiteindelijke informatie in het eindrapport te onderstrepen


Naast suggestief achten wij het vooronderzoek ook op dit thema onvolledig. Het al langlopende (toenemende)
gevoel van onveiligheid bij omwonenden met daarbij het een vliegwieleffect van het zeer ernstige incident op


Fivoor, lag aan de gemeenteraadsvergadering ten grondslag welke heeft geleid tot het vertrek van wethouder
Boenders. Deze gemeenteraadsvergadering heeft uiteindelijk geleid tot het besluit om een vooronderzoek te laten


uitvoeren. Het eindrapport komt niet veel verder dan op te merken "het toevoegen van nieuwbouw heef: Been
direct effect op de huidige incidenten en overlast." Dit lijkt een conclusie uit het ongerijmie. In het kader veiigheid
wordt opgemerkt dat dit een objectieve en een subjectieve component bevat. Met betrekking tot ihe: odjzrtieve


Dat de communicatie en de wijze waarop dit geschiedt ter discussie staat moge duidelijk zijn gelet op schrifielijke viagei. die de


CDA fractie recent op dit gebied heeft gesteld
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element wordt opgemerkt "we kunnen in dit vooronderzoek geen gefundeerde, algemeen geldende uitspraken
doen over de omvang van objectieve veiligheid". Onze positie ten aanzien van het subjectieve element (de beleving8)
moge duidelijk zijn.


Uit het vorenstaande moge duidelijk zijn dat wij van mening zijn dat het vooronderzoek op het gebied van veiligheid
(zelfs in de zeer beperkte mate waarin dit thema binnen de scope van de onderzoeksopdracht lag) onvolledig is.


Bovenstaande vormde voor ons aanleiding om bezwaar te maken tegen bedoeld besluit van de gemeenteraad dd 15


december 2020


Met vriendelijke groet,


Simone Stolk


Mede namens
Fam. Beije- Cats, Albrandswaardsedijk 78
Fam. Damsma, Albrandswaardsedijk 80


Fam. Van Oppen, Albrandswaardsedijk 82


Fam. Groenink, Albrandswaardsedijk 84


Fam. Keuvelaar, Albrandswaardsedijk 88
S. Westbroek, Albrandswaardsedijk 90


A. de Jong en J. Krooswijk, Albrandswaardsedijk 94


Fam. Panhuis, Albrandswaardsedijk 96


J. de Weerd en A. Kammenga, I.W Kok, Albrandswaardsedijk 104
J.W Kok, Albrandswaardsedijk 106


Fam. Oosthoek, Albrandswaardsedijk 118


Correspondentie adres:
S. Stolk
Albrandswaardsedijk 106


3172TK Poortugaal
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In de vergadering van 15 december 2020 is onder meer het eindrapport Vooronderzoek woningbouw Antesterrein
(Poortugaal) besproken (zaaknr 174303). In het betreffende document wordt naast een summiere samenvatting van
het bedoelde eindrapport een advies aan de gemeenteraad gedaan om:

"er mee in te stemmen met Antes een vervolgproces te starten om het initiatief voor woningbouw op haar
terrein verder uit tewerken"
"het college opdracht te geven hiertoe een intentieovereenkomst met Antes te sluiten".

Dit advies is door de gemeenteraad met 11 tegen 9 stemmen aangenomen.

Bij dezen maken wij bezwaar tegen het besluit van de gemeenteraad dat het college de opdracht geeft (hiertoe) een

intentieovereenkomst met Antes te sluiten. De reden van dit bezwaar is dat wij van mening zijn dat dit besluit is
genomen op basis van een niet alleen onvolledig vooronderzoek maar ook een eindrapport dat onzes inziens
suggestieve niet onderbouwde conclusies bevat.

Zo is de conclusie inzake veiligheid gebaseerd op een enquête waarbij gelet op de vraagstelling en de mogelijke
antwoorden die men kon geven, de uitkomst bij voorbaat vast stond. Dit werd mede veroorzaakt dat nagenoeg alle
thema's die in de vrij in te vullen antwoorden (in de afsluitende meeting van de consultatiegroep) werden
gekarakteriseerd als niet binnen de reikwijdte van de opdracht te vallen.
Voor zover het de dan wel toelaatbare thema's betreft richten onze opmerkingen zich op het thema veiligheid. Zo

wordt in het eindrapport ter zake van de "pilot waarbij omwonenden een sms ontvangen opgemerkt dat "op het
moment van schrijven zijn nog geen evaluatieresultaten beschikbaa" In de afsluitende consultatiegroep meeting is
hierover oPgemerkt dat dit onjuist is. Voorlopige resultaten waren al wel bekend; i.e. de pilot groep was grotendeels
van mening dat de berichtgeving veel te laat plaatsvond en daarmee de sms pilot haar beoogde

informatieve/waarschuwende karakter volkomen ontbeerde. Wij geven dit slechts als een voorbeeld om hiermee
het suggestieve karakter van de uiteindelijke informatie in het eindrapport te onderstrepen

Naast suggestief achten wij het vooronderzoek ook op dit thema onvolledig. Het al langlopende (toenemende)
gevoel van onveiligheid bij omwonenden met daarbij het een vliegwieleffect van het zeer ernstige incident op

Fivoor, lag aan de gemeenteraadsvergadering ten grondslag welke heeft geleid tot het vertrek van wethouder
Boenders. Deze gemeenteraadsvergadering heeft uiteindelijk geleid tot het besluit om een vooronderzoek te laten

uitvoeren. Het eindrapport komt niet veel verder dan op te merken "het toevoegen van nieuwbouw heef: Been
direct effect op de huidige incidenten en overlast." Dit lijkt een conclusie uit het ongerijmie. In het kader veiigheid
wordt opgemerkt dat dit een objectieve en een subjectieve component bevat. Met betrekking tot ihe: odjzrtieve
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"er mee in te stemmen met Antes een vervolgproces te starten om het initiatief voor woningbouw op haar 

terrein verder uit te werken"; 

"het college opdracht te geven hiertoe een intentieovereenkomst met Antes te sluiten". 

Dit advies is door de gemeenteraad met 11 tegen 9 stemmen aangenomen. 
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thema's die in de vrij in te vullen antwoorden (in de afsluitende meeting van de consultatiegroep) werden 

gekarakteriseerd als niet binnen de reikwijdte van de opdracht te vallen. 

Voor zover het de dan wel toelaatbare thema's betreft richten onze opmerkingen zich op het thema veiligheid. Zo 
wordt in het eindrapport ter zake van de "pilot waarbij omwonenden een sms ontvangen" opgemerkt dat "op het 
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hierover opgemerkt dat dit onjuist is. Voorlopige resultaten waren al wel bekend; i.e. de pilot groep was grotendeels 
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informatieve/waarschuwende karakter volkomen ontbeerde. Wij geven dit slechts als een voorbeeld om hiermee 

het suggestieve karakter van de uiteindelijke informatie in het eindrapport te onderstrepen 1. 

Naast suggestief achten wij het vooronderzoek ook op dit thema onvolledig. Het al langlopende (toenemende) 
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element wordt opgemerkt "we kunnen in dit vooronderzoek geen gefundeerde, algemeen geldende uitspraken
doen over de omvang van objectieve veiligheid". Onze positie ten aanzien van het subjectieve element (de beleving8)
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