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Inspreektekst raad 14 december
We hebben geaarzeld of we zouden inspreken. We hebben de onderzoekers gesproken en zijn
daarna helaas niet actief ingelicht over het verschijnen van het rapport. Gelukkig kwamen we
het op een gegeven moment zelf tegen.
Onze zorgen zijn bekend en met het voorliggende besluit wordt duidelijk dat het college hoe
dan ook dóór wil.
We lazen in de krant dat twee coalitiepartijen het plan ‘onontkoombaar’ vinden gelet op de
woningbouwopgave van de gemeente. Precies de reden waarom het college al in 2018
informeel ‘ja’ heeft gezegd tegen Antes, een intentieovereenkomst wilde sluiten voordat er
ook maar iemand (bewoners, gemeenteraad) op de hoogte was van de plannen en in 2019 al
honderden beoogde woningen heeft meegenomen in het bod richting de provincie, zonder dat
iemand dit wist.
Het komt de gemeente goed uit dat Antes deze plannen heeft om haar eigen
zorgontwikkelingen te financieren, want de gemeente is al jaren aan het niet-bouwen. Er komt
een moment dat het inderdaad onontkoombaar is, en dan mag dat blijkbaar van CDA en
Stemlokaal best op een plek met bijna 1000 kwetsbare patiënten in een slecht ontsloten
gebied, ten koste van prachtige flora en fauna.
Wethouder Schneider wil Albrandswaard graag als groene long in de regio Rotterdam
Rijnmond behouden, maar ziet de honderden woningen die ten koste zullen gaan van de
natuur maar wat graag verschijnen.
Het CDA wil graag de intentie uitspreken om te gaan bouwen, want dan kun je ‘gedegen gaan
onderzoeken’. Dat kun je ook doen als je je nog niet vastlegt, beste fractie.
Sterker nog, de belangrijkste aanbeveling van Decisio legt het college onbesproken naast zich
neer: onderzoek EERST het alternatief - meer gebouwen voor zorg op het terrein - voordat je
verder gaat met woningbouwplannen! Dat is dit college niet van plan, want ze weten allang
wat ze gaan doen: bouwen op het Antesterrein. En ze gaan dus niet in op deze aanbeveling.
Wij weten natuurlijk ook al lang dat de gemeente dit plan hoe dan ook wil doorvoeren, maar
toch is het een teleurstelling om bevestigd te zien dat het groene Albrandswaard en zijn
bewoners er niet toe doen. Wat telt is de woningbouwopgave. Eerder ging het altijd om het
geld (doe maar villa’s, dat levert meer op), nu de tijd dringt gaat het om de huizen. En flora,
fauna en mensen... dat zien we later wel.
Wat ons naast het feit dat de belangrijkste conclusie onder het tapijt wordt geveegd het meeste
zorgen baart, is dat ons grootste zorg niet gehoord is: Antes roept al jaren dat hun cliënten het
beste gedijen in een prikkelarme omgeving. En dat het Deltaterrein met al zijn groen en
natuurlijke diversiteit die rust geeft. Nu heeft Antes om geld te verdienen grootse plannen om
te komen tot 500 huizen, levendigheid, horeca....
Als wij onze zorgen uiten over veiligheid, dan is dat omdat wij ervan uit gaan, dat de cliënten
van al deze prikkels onrustig zullen worden en dat zich veel meer incidenten gaan voordoen.
Richting elkaar, richting zorgverleners, richting ons en richting de nieuwe bewoners. We
hebben de onderzoekers nadrukkelijk gevraagd hier deskundigen over te raadplegen. Dat is
niet gebeurd. En ook het college maakt er geen woord aan vuil. Het zou ons wat waard zijn

als u dit alsnog uitzoekt VOOR u een overkomst sluit waarin u uitspreekt in principe graag te
willen gaan bouwen.
Was dit een fysieke vergadering geweest, dan hadden hier heel wat inwoners gestaan met
spandoeken en herrie. Nu moeten we het hebben van een paar insprekers. Maar u weet al dat
de hele omgeving rond Antes zich grote zorgen maakt...
Dus wij hopen dat u nu het gesprek in elk geval met elkaar aangaat over:
1. Het dringende advies van Decisio om EERST het altenernatief te gaan onderzoeken,
voordat u een beslissing neemt over een intentieovereenkomst.
2. Onze zorg over de beoogde transitie van prikkelarme naar prikkelrijke omgeving voor
de huidige patiënten van Antes en de gevolgen die dit voor hen en dus voor ons
allemaal kan hebben.

