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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
In de carrouselvergadering van 5 november 2012 is u gevraagd een 
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen om de aangenomen motie voor een 
jubileumbos, verder uit te werken. In de carrousel behandeling zijn na het debat de 
onderstaande vragen blijven staan die het college met deze memo verder 
beantwoordt. 
 
Vragen 
 

1. Wat houdt een voorbereidingskrediet in 
2. Grond eigendom 
3. Vestia gelden annex kunstbudget Portland 

 
1 Wat houdt een voorbereidingskrediet in? 
Met een voorbereidingskrediet vraagt het college aan de raad of de raad bereid is, 
budget beschikbaar te stellen voor de eerste uitwerking van de motie. Om de 
mogelijkheden van een Jubileumbos te bepalen dient een aantal zaken onderzocht te 
worden. Bijvoorbeeld: geschikte locatie, grondonderzoek, ideeën voor 
inrichtingsontwerp, het onderzoeken van subsidiemogelijkheden, verkennende 
gesprekken met partners die mogelijk willen deelnemen aan het inrichten en beheren 
van een Jubileumbos. In het huidige raadsvoorstel leest u het globaal plan van 
aanpak. Wat ons nu voor ogen staat is een eerste schetsuitwerking van een 
Jubileumbos te maken, vervolgens bij u te toetsen of het idee aan uw verwachtingen 
beantwoordt en vervolgens partners te zoeken die in de aanleg en het toekomstig 
beheer het nodige willen betekenen. Voor de kosten die met deze eerste uitwerking 
zijn gemoeid vragen wij u het voorbereidingskrediet. 
 
2 Grond eigendom 
In de carrousel behandeling was de vraag of je wel een plan kunt ontwikkelen voor 
gronden waar je als gemeente geen eigenaar van bent.  
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De grond waar het Jubileumbos nu op bedacht is, is momenteel nog eigendom van de 
OMMIJ. Het is “buitenplanse grond”. Dit betekent dat het om grond gaat die de OMMIJ 
circa 10 jaar geleden als deel van een groot grondcomplex heeft aangekocht voor de 
ontwikkeling van de Vinexlocatie Portland. Voor de feitelijke realisatie van Portland is 
dit perceel (door zijn ligging) niet nodig. Bij de opheffing van de OMMIJ worden de 
buitenplanse gronden overgedragen aan de gemeente Albrandswaard of  Barendrecht, 
afhankelijk binnen welke gemeentegrenzen de gronden liggen. 
Voor het doel van het Jubileumbos hebben we op directieniveau van de OMMIJ in het 
voorjaar 2012 afgesproken dat de gemeente deze grond alvast in gebruik mag nemen 
in afwachting van de formele overdracht aan de gemeente op het moment van de 
opheffing van de OMMIJ. 
 
3 Vestia gelden betreft kunstbudget Portland 
Vestia heeft gelden afgedragen bij de ontwikkeling van Portland. Die gelden zijn 
bestemd voor kunst in Portland. Met het oog op de culturele waarde van een 
Jubileumbos vinden wij aanwending van een deel van dit budget voor dit doel 
passend. Echter, het OMMIJ bestuur beslist over de besteding van de budgetten. Op 
dit moment is er nog geen besluit van het Dagelijks Bestuur van de OMMIJ over het 
beschikbaar stellen van gelden in het kader van de voorbereiding van de aanleg van 
het jubileumbos genomen.  
Mocht het besluit negatief zijn dan is het alternatief het voorbereidingskrediet te 
dekken uit de algemene reserve van onze gemeente. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats Ger J. van de Velde-de Wilde 
 


