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Betreft: versnellen van sociale woningbouw in Albrandswaard    

 

 

Geachte raadsleden, 

 
INLEIDING 

Met de brief van 18 mei 2021 ontvingen wij de reactie van de provincie Zuid-Holland op het rapport 

dat onderzoeksbureau Antea  heeft opgesteld voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en 

Westvoorne. Het rapport zelf ontvangt u rechtstreeks van de provincie, maar hebben wij voor alle 

volledigheid als bijlage toegevoegd.  

 

KERNBOODSCHAP 

Hierbij sturen wij u de antwoordbrief, die wij vandaag aan de Gedeputeerde Staten hebben gestuurd.    

 

TOELICHTING 

De provincie geeft in de brief van 18 mei 2021 aan positief te zijn over het traject dat Albrandswaard 

met Antea heeft doorlopen. Daarnaast verzoekt de provincie ons prioriteit te geven aan de 

planvorming op locatie de Omloop en aan nog niet benutte mogelijkheden binnen bestaand stads- en 

dorpsgebied (BSD-gebied). Tot slot vraagt de provincie ons de mogelijkheden van een helder 

volkshuisvestelijk kader voor het realiseren van voldoende sociale woningen ten volle te benutten.  

 

In onze antwoordbrief aan Gedeputeerde Staten gaan wij op de bovengenoemde aspecten in. Daarbij 

hebben wij ook specifiek benoemd dat de uitkomsten van het Antea onderzoek voor ons aanleiding 

zijn geweest u te vragen rond de zomer een duidelijke richting te bepalen voor de (sociale) 

woningbouw in Albrandswaard voor de komende jaren. Tijdens de bespreking van het beeldvormende 

raadsvoorstel ‘stand van zaken (sociale) woningbouw in Beraad en Advies is positief op ons verzoek 

gereageerd. Wij gaan hierover dan ook graag op 28 juni verder met u in gesprek.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlagen: 

GS brief aan Albrandswaard 

brief van gedeputeerde Koning Aanpak Sociaal Rotterdamse regio, inclusief Antearapport 

Antwoordbrief Gedeputeerde Staten  

 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

 


