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Beste raadsleden, 
 
 
Op 5 juni jl. heeft de EVA fractie vragen gesteld over het initiatief Koedood. Hierbij ontvangt u hierbij 
de antwoorden op deze vragen.  
 

 

Waarom is het streefbeeld dat gepresenteerd is in december 2018 nog niet ter besluitvorming aan 

de gemeenteraad voorgelegd? Wanneer kunnen wij dat wel verwachten? 

 

Het streefbeeld is in strijd met het geldende bestemmingsplan Buijtenland en het rijksbeleid. 

Vaststelling ervan door de raad heeft daardoor geen juridische betekenis voor initiatiefnemers omdat 

het bestemmingsplan als enig wettelijk toetsingskader geldt. Het zou maatschappelijke verwarring 

kunnen wekken dat door onze gemeente tegenstrijdig beleid wordt vastgesteld, waarbij het 

bestemmingsplan toch zijn voorrang behoudt omdat de wet dat nu eenmaal regelt. Omdat wij wel 

degelijk het streefbeeld als richtsnoer voor gebiedsontwikkeling willen gaan hanteren, onderzoeken 

we nu samen met de provincie de mogelijkheden om dat te doen. Wellicht dat de omgevingsvisie, die 

wij voor u voorbereiden, aanknopingspunten hiervoor kan gaan bieden. We willen hier eind van dit 

jaar aan uw raad uitsluitsel over geven. 

 

Waarom is het initiatief van Hr. Lems niet als marktinitiatief ingediend en behandeld? 

 

De heer Lems heeft zich vroegtijdig gerealiseerd dat hij zonder een streefbeeld en steun van de 

coöperatie weinig kans zou hebben op realisatie van zijn initiatief. Hij heeft het streefbeeld en de 

gebiedscoöperatie afgewacht. Nu die er zijn heeft hij zijn initiatief in procedure gebracht. Wij hebben 

in de richting van de heer Lems onze bereidheid uitgesproken mee te werken aan zijn initiatief mits 

een aantal barrières in redelijkheid kunnen worden overwonnen. 

 

 

 



Parkeren en verkeersbelasting lijken een zorg te zijn, maar dat is een issue van elk mogelijk 

initiatief dat ontwikkeld wordt binnen dit gebied. Wordt dit telkens per initiatief apart beoordeeld, 

of is bij de totstandkoming van het streefbeeld hier een integrale kijk op? 

 

Inderdaad zullen parkeren en verkeersbelasting per initiatief beoordeeld moeten worden. 

Het streefbeeld bevat geen zicht op de initiatieven die zich - met hun verkeerseffecten - in het gebied 

voor zullen doen. Het streefbeeld omvat dan ook geen studie van de eventuele verkeerstechnische 

gevolgen van mogelijke initiatieven.  

 

Zijn er twijfels over de locatie? We hebben begrepen dat vanuit Stedenbouw het signaal komt dat 

deze ontwikkeling ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit, de weidsheid van de plek en het 

vrije zicht op de polder. Hoe beoordeelt Stedenbouw dit en welke positie neemt het college hier 

dan in? 

 

De ambtelijke adviseurs zien kansen maar plaatsen vanuit hun expertise inderdaad ook 

kanttekeningen bij de bewuste locatie. Uiteindelijk zal het toch gaan om een bestuurlijke afweging 

van de verschillende belangen die aan het initiatief zijn verbonden. Zover is het nog niet. Op dit 

moment bespreken wij met initiatiefnemer oplossingsrichtingen.   

 

Ambtelijk heeft men de initiatiefnemers ook meegegeven dat het plan enkel vanuit de ambities 

van het Buytenland is ingestoken en onderbouwd. De relatie met de verdere omgeving wordt 

gemist. Waar moet een initiatiefnemer nog meer rekening mee houden en worden zij hiermee 

geholpen? 

Door de initiatiefnemer is vanuit de eigendomssituatie gestart met veel aandacht voor de invulling 

van de beoogde ontwikkellocatie en de relatie met het Buijtenland van Rhoon. Zoals hiervoor al 

aangegeven zijn wij in overleg met de initiatiefnemer om de verschillende invalshoeken rondom het 

plan nu compleet in beeld te krijgen.  

Waar zitten andere zorgen over dit initiatief en hoe wordt hier mee omgegaan? 

Een open polder is kwetsbaar voor veranderend gebruik. 

Zorgen bestaan over visuele effecten, verkeer, geluids- en lichthinder en de toekomstbestendigheid 

van het gebruik. Deze effecten worden in kaart gebracht. Ook met oplossingsrichtingen. Vervolgens 

zal een bestuurlijke afweging worden gemaakt aan de hand van de ingebrachte ambtelijke 

advisering. 

 

Heeft Barendrecht ook iets te vinden over dit initiatief en zijn er mogelijk tegenstrijdige belangen 

binnen de BAR-organisatie? 

 

Ja, het recht daartoe is voor buurgemeenten in planologische procedures geborgd.  

Er is ons geen belangenconflict bekend dat op dit initiatief betrekking heeft. 



 
 

 

Spelen er belangen met het bedrijf GKB gebr. GKB/Kraaijeveld uit Barendrecht en de gemeente? 

(bijvoorbeeld over een mogelijke grondruil met de gemeente Barendrecht) 

 

Iets dergelijks is ons niet bekend, en we hebben daar ook geen aanwijzingen voor. 

 

Binnen welk tijdsbestek kan een besluit verwacht worden over dit initiatief? 

 

Besluit tot het voeren van een procedure kan na het zomerreces  worden genomen. 

Resultaat zal vanaf dat moment nog ongeveer een jaar vergen omdat een 

bestemmingsplanherziening noodzakelijk lijkt. Bij beroep hiertegen duurt de procedure, zoals u 

bekend, langer.  

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

 

 


