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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Geachte dames en heren, 
 
Aanleiding. 
De fractie van de Christen Unie heeft een initiatiefvoorstel ingediend tot onderzoek 
naar de mogelijkheden voor de aanleg van een nieuwe P+R voorziening aan de 
Kruisdijk bij het metrostation Poortugaal. 
 
De aanleiding van het voorstel is te vinden in de hoge parkeerdruk nabij het 
metrostation Poortugaal en de in desolate staat verkerende bouwkavel aan de 
Kruisdijk achter het kantoor van Burger. Daarnaast zijn er veel initiatieven om de 
verkeersdruk rondom de A15 te verminderen. Diverse overheden hebben hier 
financiële middelen beschikbaar om de mensen uit de auto te krijgen en in het 
openbaar vervoer. Het braakliggende terrein zou uitstekend passen in het plaatje en 
als P+R voorziening een welkome bijdrage kunnen leveren in het terugdringen van de 
automobiliteit.  
 
Dit onderzoek is afgerond. De resultaten van het onderzoek hebben wij besproken met 
de indiener van het initiatiefvoorstel. Afgesproken is deze resultaten in een memo aan 
u kenbaar te maken. 
 
Achtergrond. 
Het beoogde terrein is eigendom van een investeringsgroep waarin ook aannemer 
Geeve participeert. De aanwezige oude en in zeer vervallen staat bevindende loodsen 
zijn indertijd door Geeve op eigen terrein neergezet als bedrijfsloods. 
Diverse plannen zijn in de loop der tijd de revue gepasseerd maar nooit is iets definitief 
geworden. 
 
Financiële inspanningen. 
Om de gronden te verwerven moet, op basis van kadastrale informatie, gerekend 
worden op grosso modo 3 à 3,5 miljoen euro voor ca. 1,2 ha grond. 
De gemeente heeft hier geen enkel eigendom. 
Het terrein is een zeer geschikte locatie voor P+R met mogelijkheden voor ontsluiting 
op Hofhoek, Kruisdijk en Ambachtsstraat. Door de besloten ligging wel potentieel 
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onveilig en braakgevoelig. Dit kan een aanzienlijke kostenpost worden in de 
toekomstige exploitatie. 
Het terrein biedt mogelijkheden voor de aanleg van ± 530 parkeerplaatsen. 
Voor de daadwerkelijke aanleg is een bedrag benodigd van ongeveer € 1,2 miljoen. 
 
Totaal moet naar verwachting gerekend worden op een bedrag van circa € 5 miljoen.  
Dit inclusief enige aankleding en kosten voor beveiliging. 
 
Sponsors? 
Met deze kennis is geproefd waar de financiële middelen kunnen worden gevonden 
om het project kans van slagen te geven. Bij stadregio en rijk zijn middelen te vinden, 
echter in alle gevallen moet de gemeente minimaal 50% zelf op brengen. In dit geval 
spreken we dan van 2,5 miljoen euro. Bij veel en intensief onderhandelen en nader 
onderzoek kan hier mogelijk nog een marginaal percentage af maar het blijven enige 
miljoenen. Een goed plan maar de vraag is of hier zoveel gemeenschapsgeld in moet 
worden gestopt. Daarnaast is er ook nog de vraag of dan ook niet een vergelijkbaar 
project bij metrostation Rhoon moet worden ingezet aangezien op die locatie de 
parkeerdruk nog aanzienlijk groter is.  
 
Conclusie van de verkenning. 
Met de initiatiefnemer is dit resultaat besproken. Hierbij is tot de gezamenlijke 
conclusie gekomen dat in verband met het kosten aspect initiatieven niet verder 
worden ontwikkeld. Wel zal het project op een groslijst worden geplaatst om het onder 
de aandacht van de stadsregio en verkeersonderneming te houden. Mogelijk dat 
toekomstige ontwikkelingen aanleiding kunnen zijn om voor een aanzienlijk groter deel 
in de kosten te willen participeren. Op dat moment zal uw raad dan weer bij dit project 
worden betrokken.  
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris            De loco-burgemeester, 

  
Hans Cats             drs. Bert G. Euser, mba 
 
 
 


