
  

De raad van de gemeente Albrandswaard per e-mail: griffie@albrandswaard.nl 

Postbus 1000 

3160 GA Rhoon 

Barendrecht, 29 juni 2022 

Betreft: Zienswijze ontwerp Omgevingsvisie Albrandswaard 2040. 

Geachte leden van de raad, 

In uw Omgevingsvisie Albrandswaard 2040 betreffende de Polder Albrandswaard staat dat 

het Landschapsontwikkelingsplan(LOP) leidend is voor deze polder. Maar is het LOP niet 

achterhaald? 

De basisgedachte van het LOP was de polder Albrandswaard een dusdanige meerwaarde 

te geven, dat een duurzaam agrarisch gebied ontstond met een gebruikswaarde voor de 

bewoners van Albrandswaard. In het LOP uit 2012 zijn zeventien projecten opgenomen, 

waarvan we moeten constateren dat na bijna 10 jaar hier niet veel van gerealiseerd is. 

Gemakshalve hebben we de uitvoeringsagenda uit het LOP (bladzijde 53) met de 17 

projecten bijgevoegd. Zelfs de vereniging Albrandswaards Landschap die verschillende 

projecten zou uitvoeren, is opgeheven. Onlangs is al afgeweken van het LOP in het 

bestemmingsplan Polder Albrandswaard Zuidoost. Worden er nog meer afwijkingen 

van het LOP verwacht? 

We constateren dat aan de Albrandswaardseweg achter de huisnummers 113 t/m 121 

de percelen grond al drie jaar braak liggen die de gemeente in eigendom heeft. Wat is 

de reden dat deze percelen nog steeds braak liggen? 

Wat betreft de burgerparticipatie zouden wij graag vernemen of alleen inwoners van de 

gemeente Albrandswaard worden benaderd of worden ook de grondeigenaren die niet 

in de gemeente Albrandswaard wonen bij de gebiedsopgaven betrokken? 

Over de woningbouwopgave waar u voor staat constateren we dat de Meerjaren Prognose 

Ontwikkelingsprojecten(MPO) onder geheimhouding worden besproken. Wordt de inwoners 

van Albrandswaard nu geen relevante informatie onthouden door de geheimhouding? 

Graag vernemen wij uw reactie, 

      (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

met vriendelijke groet, 

Bijlage: Uitvoeringsagenda met 17 projecten uit het LOP. 

  



8. UITVOERINGSAGENDA 
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De ambitie voor dit landschapsontwikkelingsplan is 

eerder in dit hoofdstuk omschreven. Om te komen tot 

deze ambitie stellen we een aantal projecten voor. 

Daarnaast zijn ook andere inspirerende initiatieven 

denkbaar om tot een duurzaam agrarisch gebied te 

komen met een gebruikswaarde voor de bewoners van 

Rhoon en Poortugaal. De genoemde projecten zijn 

onderverdeeld in prioriteit. De nummers corresponderen 

met de afgebeelde kaart. De volgorde in prioriteit van 

de projecten is als volgt opgebouwd: 

A - actieve aanpak 

B - op termijn 

C - mogelijk uitvoeren wanneer de omstandigheden zich 

voordoen, financiën beschikbaar zijn en de betrokken 

parijen elkaar kunnen vinden. 
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