
 

Albrandswaard:  13 mei 2021 

 
Schriftelijke vragen college B&W 
 
Onderwerp: Valckesteynsebos 
 
Toelichting 
 
• Naar aanleiding van het aanwijzen van het Valckesteynsebos tot mogelijke bouwlocatie is het zeer 
onrustig binnen onze gemeentegrenzen. Er doen veel spookverhalen de ronde en duidelijke 
antwoorden lijken te ontbreken waardoor het onrustig blijft. Zo is er een petitie gestart voor behoud 
van het Valckesteynsebos welke inmiddels al ruim 3300 keer ondertekend is. Ook heeft er onlangs 
een artikel in het AD gestaan waarin het onderwerp opnieuw werd aangehaald. 
Hopelijk kan de wethouder antwoorden geven en mogelijk verhalen ontkrachten, dan wel 
bevestigen. 
  
Vragen   
 
Burgerparticipatie 
Hoeveel mensen hebben actief meegedaan aan de poll op FB? 
Wat waren de precieze vragen en hoeveel reacties zijn er per vraag gekomen? 
  
Bijeenkomsten. 
Op welke dagen en waar zijn de bijeenkomsten geweest? 
Hoeveel mensen hebben de bijeenkomsten bezocht? 
Zijn er participanten op meerende avondje aanwezig geweest? 
Kan er een inschatting worden gemaakt waar de bezoekers woonachtig zijn (qua woonkern)? 
Waren hier veel bewoners aanwezig die woonachtig zijn nabij Valckenstynsebos? 
Zijn er verslagen gemaakt van de bijeenkomsten, zo ja, kunnen deze worden toegevoegd? 
Kan er een korte samenvatting worden gegeven van hoe de bijeenkomsten zijn verlopen? 
Kunnen mensen nog participeren in het proces en zo ja, welke mogelijkheden heeft men? 
  
Bezwaren valckesteynsebos 
Hoeveel bezwaren zijn er tegen deze locatie binnengekomen?  
Wat zijn de precieze bezwaren? 
Kunnen mensen nog bezwaar maken? Zo ja, hoe? 
  
Vragen over de locatie 
Kunt u heel specifiek aangeven hoe de aanwijzing van het Valckesteynsebos tot stand is gekomen? 
Is deze aanwijzing definitief?  
Hoe wordt deze aanwijzing definitief? 
 
Is dit een college voorstel geweest?  
Is dit op basis van burgerparticipatie geweest?  
Wat is de mening van het college over dit voorstel? En over het proces? 
 
Waarom is bij de omgevingsvisie en in de regiekaarten geen aandacht geschonken aan de 
bereikbaarheid bijv, van winkels vanuit de nieuw te bouwen woningen? Dat ivm toekomstige 
voorkomt verkeersbewegingen en parkeerproblemen bij de winkels. Wordt dit aan de 
Omgevingsvisie toegevoegd? 



 

 
 
Bos 
Hoeveel bossen zijn er in Zuid-Holland?  
Wat is de ontstaan geschiedenis van het valckesteynse bos? 
Heeft het bos een unieke of bijzondere status? 
Welke (bijzondere) dieren wonen er ondermeer in dit bos? 
Hebben deze dieren een bijzondere beschermstatus? 
 
De jeugd is veel met klimaat en milieu bezig en de gemeente komt met een visie waarin ze bos willen 
omkappen, hoe kan je zoiets rechtvaardigen?  
 
Provincie 
Is de provincie betrokken in het proces. Zo ja, hoe en wat is hun rol in deze?   
            
Beheer 
Wie heeft het beheer over het Valckesteynsebos? 
Heeft de gemeente Albrandswaard gesproken met de beheerder over de plannen? Zo ja, wat zijn de  
reacties? Wil de beheerder meewerken? 
 
Waarom is bij de omgevingsvisie en in de regiekaarten geen aandacht geschonken aan het 
Provinciaal bos- en bomenbeleid? Dat gaat uit van bescherming van bestaande bossen (behouden 
wat je hebt). Is het dan mogelijk om hier te gaan bouwen? Welke procedure ligt hier aan de 
grondslag om dit mogelijk te maken? Hoelang kan zon procedure in beslag gaan nemen? 
 
  
Woningbouw op deze locatie 
Indien deze locatie definitief wordt aangewezen, hoeveel woningen kunnen hier minimaal 
gerealiseerd gaan worden? Graag een inschatting. Indien deze locatie wordt aangewezen, hoeveel 
sociale woningen kunnen hier komen? Graag inschatting van datgene  mogelijk is? 
 
Heeft het college ooit besproken dat op deze locatie bungalows dan wel hoogbouw gerealiseerd 
moeten gaan worden?  
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