
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 
De gemeenteraad 
- 
15 juni 2012 
Stand van zaken ruimtelijk kader Rijsdijk/Achterdijk 
Het college 
116071 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
In de raadsvergadering van 2 april heeft u het ruimtelijk kader voor de herontwikkeling 
van de Rijsdijk 95 e.o. besproken. Tijdens die vergadering heeft een aantal bewoners 
ingesproken en aangegeven niet op de hoogte te zijn gesteld over het ruimtelijk kader. 
Naar aanleiding hiervan is een intensief traject gestart samen met de bewoners, om te 
komen tot een gedragen ruimtelijk kader.  Dit memo is opgesteld om de raad op de 
hoogte te stellen van de ontwikkelingen na de raadsvergadering van 2 april tot en met 
14 juni. 
 
Bijeenkomsten met direct omwonenden 
Op 18 en 24 april zijn alle direct omwonenden van de Rijsdijk 95 e.o. uitgenodigd voor 
twee informatieavonden. Het doel van deze avonden was tweeledig: 

- De aanwezigen bijpraten en op de hoogte stellen van de inhoud van het 
ruimtelijk kader;  

- Onderzoeken of het mogelijk is om samen met de bewoners en de 
ontwikkelaar een acceptabel en haalbaar plan op te stellen 

De bewoners hebben zich constructief opgesteld en een groep van zes mensen 
benoemd als afgevaardigden om verder in overleg te treden met de gemeente.  
 
Bijeenkomsten met de zes afgevaardigden 
Op 16 mei en 1, 4 en 11 juni hebben de afgevaardigden met de gemeente overlegd 
aan de hand van diverse schetsen, referentiebeelden en varianten. De bewoners 
hebben de gemeente een aantal punten meegegeven als belangrijke randvoorwaarden 
voor de verdere ontwikkeling van het gebied. De bewoners hebben ook aangegeven 
het gebied graag als één gebied te willen benaderen, in plaats van als drie 
deelgebieden. Het resultaat van deze bijeenkomsten is door de stedenbouwkundige 
verwerkt in een ontwerp dat is gepresenteerd aan alle direct omwonenden op 14 juni.  
 
Bijeenkomst 14 juni met direct omwonenden 
Een grote meerderheid van de aanwezigen had geen bezwaren tegen het plan dat 
gepresenteerd werd. Het resultaat werd breed gedragen. Daarmee is een belangrijke 
eerste stap gezet en is het plan acceptabel voor de bewoners.  
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Volgende fase 
Voor het nu voorliggende plan heeft de gemeente doorgerekend dat de kosten voor de 
verwerving en het ontwikkelen van de onderdelen nog niet in evenwicht zijn met de 
opbrengsten die gehaald kunnen worden uit de woningen. Op 14 juni is afgesproken 
dat de groep van zes afgevaardigden samen met de gemeente en de ontwikkelaar in 
gesprek gaat. Het breed gedragen plan dat op 14 juni gepresenteerd is, is 
uitgangspunt voor dit gesprek. Onderwerp van gesprek is om te kijken of de bewoners, 
de ontwikkelaar en de gemeente nader tot elkaar kunnen komen, om een acceptabel 
en haalbaar plan overeen te komen.  
 
Besluitvorming raad 
Op het moment dat het gesprek met de bewoners, de ontwikkelaar en de gemeente is 
afgerond, kan daarover besluitvorming worden voorbereid door de raad. De 
verwachting is dat dit in de raadsvergadering in september zal zijn.  
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris   de burgemeester, 
 

  
Hans Cats   mr. Harald M. Bergmann 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 1: acceptabel plan 14 juni 


