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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Op 20 april 2016 tekende de gemeente Albrandswaard de startovereenkomst. In deze overeenkomst 
is een termijn van 12 weken afgesproken om een planvisie in te dienen. Deze termijn is overschreden, 
maar gezien de  stand van zaken t.a.v. de planvorming is in overleg een aantal malen een verlenging 
afgesproken, eerst tot 1 september en later nog een keer tot half oktober. 
 
KERNBOODSCHAP 
Na ondertekening van de startovereenkomst is vertraging opgetreden in de planvorming.  
 
STAND VAN ZAKEN 
Half oktober 2016 is er gebleken, dat er nog onvoldoende financiële basis is voor een 
overeenstemming tussen grondleverancier en de risicodragende partij. Dit  betekent, dat er op dit 
moment nog geen zicht is op een planvisie, die rijp is voor indiening bij de gemeente. Op basis hiervan 
is er nogmaals om uitstel gevraagd. Wij hebben besloten uitstel te verlenen tot 1 december 2016. Dit 
is de uiterlijke indieningsdatum voor de aanlevering van een complete planvisie. Indien er sprake is 
van een door alle partijen gedragen en passende  planvisie zal deze zo snel mogelijk met de door de 
marktpartij ondertekende ontwikkelingsovereenkomst aangeboden worden ter agendering voor de 
raad. Wanneer op deze datum geen planvisie is ingediend, moet er bekeken worden of er voldoende 
perspectieven zijn om tot een verlenging te besluiten.  
 
CONSEQUENTIES 
Het herhaaldelijk uitstellen van de indieningsdatum op verzoek van de initiatiefnemer is best een 
teleurstellende ervaring. We moeten er rekening mee gaan houden dat de startovereenkomst verloopt 
zonder verder plan. 
 



  
  
 
 
 
  
  
 
 
VERVOLG 
Er wordt nog steeds verder gewerkt aan overeenstemming over de planvisie en de 
ontwikkelingsovereenkomst. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


