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Aanleiding:
Op 14 februari 2019 stond in Regio Online het artikel “Buijtenland van Rhoon krijgt een volwaardige
entree”. We lazen dat wethouder Boender en gedeputeerde Weber op 11 februari 2019 een
bestuursovereenkomst hebben getekend over de inrichting van het gebied. Wat er precies op stapel
staat wordt niet heel duidelijk.
Precies een maand eerder, op 14 januari 2019, deed wethouder Heezen de toezegging nog eens in
overleg te gaan met de gedeputeerde over de invulling van het gebied. Deze toezegging deed hij in
Beraad en Advies Welzijn over het voorstel inzake de locatiestudie voor de verhuizing van Sportpark
De Omloop, op verzoek van de fracties van VVD, CU/SGP en NAP. Invulling met sportvelden was het
oorspronkelijke plan toen Portland werd gebouwd. In 2019 heeft de gemeente Albrandswaard nog
steeds geen buitensportlocatie aangelegd voor deze grote wijk.
De toezegging en de bestuursovereenkomst zijn tegenstrijdig: in één gebied kun je geen
verschillende plannen maken. De NAP vraagt zich af wat het college van B&W nu werkelijk van plan is
met het gebied bij de Rode Boog. Ook hebben we vragen over de samenwerking binnen het college.
Weet de ene wethouder wat de andere wethouder doet?
Vragen
De samenwerking binnen het college
1. Kent wethouder Boender de toezegging van wethouder Heezen? Wat heeft hij gedaan
om deze na te (laten) komen?
2. Was wethouder Heezen op de hoogte van het voornemen van wethouder Boender om
een overeenkomst te ondertekenen? Zo ja, waarom deed hij dan deze toezegging? Zo
nee, wat heeft hij gedaan om, zoals toegezegd, nogmaals om ruimte te vragen voor een
sportieve invulling bij de gedeputeerde?

3. Zou een degelijk collegeprogramma de wethouders helpen om op de hoogte te zijn van
elkaars werkzaamheden?
De overeenkomst met de provincie
1. Wanneer heeft wethouder Boender de afspraak gemaakt om bovenvermelde
bestuursovereenkomst te tekenen?
2. In hoeverre was wethouder Heezen op de hoogte van de inhoud van deze
bestuursovereenkomst?
3. Op welk beleid is deze overeenkomst gestoeld?
4. Past de overeenkomst binnen het bestemmingsplan?
5. Wanneer was de wethouder van plan de gemeenteraad te informeren?
6. Blokkeert deze overeenkomst eventuele verplaatsing van sportpark de Omloop naar de
6 hectare bij de rode boog?
Financiën
1. Hoeveel geld is er met deze bestuurlijke overeenkomst gemoeid?
2. Welke financiële of andere consequenties zijn voor rekening van de gemeente
Albrandswaard?
3. Indien het bestemmingsplan moet worden gewijzigd, welke partij zal dit betalen? Heeft de
gemeente Albrandswaard hier budget voor?
4. Welk bedrag komt voor rekening van de provincie Zuid-Holland?
5. Wat zijn de consequenties voor de boekwaarde van de grond?
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