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De keuzes die we vandaag maken  
geven vorm aan het Albrandswaard 

waarin we morgen leven.

In dit document vindt u feiten en trends die spelen in 
de gemeente Albrandswaard. Dit document kan worden 
gebruikt als inspiratie voor de verkiezingsprogramma’s 
van de politieke partijen. In het voorjaar van 2022  
kiezen de inwoners van Albrandswaard een nieuwe 
gemeenteraad. 

Aantrekkelijke woongemeente in een veranderende wereld
Albrandswaard is een fijne plek om te wonen. Inwoners 
waarderen het dorpse karakter, de aanwezigheid van het 
vele groen, de nabijheid van de grote stad en de goede 
bereikbaarheid. 

De wereld om ons heen is volop in beweging. Dit 
document zet de feiten en trends op een rij voor een 
aantal thema’s. Deze thema’s hebben allemaal een lange 
termijn karakter. 

 De Staat van Albrandswaard
Feiten en trends

Objectieve informatie
U vindt in dit document 7 thema’s, die telkens op 
dezelfde manier worden behandeld.
1. Wat speelt er? Hoe staat Albrandswaard er voor, 

welke trends en ontwikkelingen spelen er in de 
samenleving en bij andere overheden waar we mee  
te maken hebben?

2. Wat gebeurt er al in de gemeente? Welke relevante 
besluiten heeft de gemeente genomen, welke rollen 
en taken heeft ze, en welke andere organisaties zijn 
van belang?

Is Albrandswaard inderdaad een aantrekkelijke woongemeente? In de ranglijst 

van Elsevier Weekblad en Bureau Louter staat Albrandswaard op plaats 219, en 

voor Brede Welvaart (CBS) op plaats 206. Er zijn iets meer dan 350 gemeenten. 

De gemeente scoort vooral goed op materiële welvaart van de inwoners, 

woningaanbod en bereikbaarheid. De gemeente scoort minder op voorzieningen, 

milieu en overlast. 
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1. Wat is er aan de hand?

Woningaanbod en vergrijzing bepalend voor 
ontwikkeling van bevolking Albrandswaard

Inwoners en woningen in Albrandswaard
Het aantal inwoners van Albrandswaard is al zo’n 10 
jaar stabiel. De groep 40- tot 60-jarigen heeft een groot 
aandeel in Albrandswaard. Elk jaar verhuizen 1.300 
mensen (5%) naar de gemeente, en vertrekken 1.300 
mensen uit de gemeente. 

De woningen in Albrandswaard zijn relatief groot, duur, 
nieuw, en relatief vaak eengezinswoningen. Uit de cijfers 
blijkt een samenhang tussen het woningaanbod en de 
omvang en samenstelling van de bevolking. 

1. Bevolking, wonen en ruimte
Behoefte aan woningen en schaarse ruimte

Albrandswaard Nederland

Aandeel eengezinswoningen 81% 64%

Aandeel koopwoningen 69% 58%

Gemiddeld woonoppervlak 125 m2 115 m2

Aandeel bouwjaar na 1990 52% 28%

Gemiddelde verkoopprijs bestaande woningen (2020) € 376.000 € 334.000

Albrandswaard

Aantal inwoners 25.500

Aantal woningen 10.500

Bewoners per huishouden 2,4

Vergrijzing en trek naar stedelijke regio’s
Voor de ontwikkeling van de bevolking zal een aantal 
landelijke trends ook in Albrandswaard optreden. In 
welke mate dit precies gebeurt is dus mede afhankelijk 
van het woningaanbod.

Vergrijzing is de belangrijkste trend. Jongere leeftijds-
groepen zullen een kleiner aandeel vormen, en misschien 
zelfs kleiner zijn in omvang.

Binnenlandse migratie, dus trek naar stedelijke regio’s 
binnen Nederland. En buitenlandse migratie, met een 
grote mate van onzekerheid. 

Huishoudens worden kleiner. Mensen zijn langer alleen 
voordat ze gaan samenwonen, na een scheiding of na  
het overlijden van een partner.Het woningaanbod hangt samen  

met de omvang en samenstelling  
van de bevolking. 
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be volkingsgroei rond de jaren ’00. De afgelopen 10 jaar is  
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steeds verhuisd. 

Bevolkingsontwikkeling
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Een afname van 2,4 naar 2,2 bewoners per  

huishouden lijkt klein. Maar er zouden dan 1.000 extra 

woningen nodig zijn om 25.500 inwoners te huisvesten. 

0 tot 20 jaar 20 tot 65 jaar

Albrands-
waard 2020

2000

2020

2040

65 jaar en ouder

62% 14%24%

59% 19%22%

58% 17%24%

54% 25%21%

Op dit moment is de leeftijdsgroep 40 tot 60 jaar sterk 
vertegenwoordigd in Albrandswaard. Naar verwachting zal 
Albrandswaard nog sterk vergrijzen. 

Nederland van 16 tot 19 miljoen inwoners

0 tot 20 jaar 20 tot 65 jaar

Albrands-
waard 2020

2000

2020

2040

65 jaar en ouder

62% 14%24%

59% 19%22%

58% 17%24%

54% 25%21%

Bevolkingsgroei, 2018–2035 Bevolkingsgroei, 2035–2050

Minder dan –5 (%)

–5 tot –2,5 (%)

5 tot 10 (%)

10 of meer (%)

–2,5 tot 2,5 (%)

2,5 tot 5 (%)

Bevolkingsgroei, 2018–2035 Bevolkingsgroei, 2035–2050

Minder dan –5 (%)

–5 tot –2,5 (%)

5 tot 10 (%)

10 of meer (%)

–2,5 tot 2,5 (%)

2,5 tot 5 (%)

Bevolkingsgroei, 2018–2035 Bevolkingsgroei, 2035–2050

Minder dan –5 (%)

–5 tot –2,5 (%)

5 tot 10 (%)

10 of meer (%)

–2,5 tot 2,5 (%)

2,5 tot 5 (%)

Bevolkingsgroei Bevolkingsgroei

2018-2035 2035-2050
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2. Wat gebeurt er al in de gemeente?

Samen met andere partijen gewenst woningaanbod 
realiseren, vooral voor jongeren en senioren

De gemeenteraad heeft eind 2020 het woningmarkt-
programma vastgesteld. Uitgangspunten, die ook al in  
de Woonvisie (2016) waren bepaald, zijn de kwaliteit van 
wonen, Albrandswaard als groene long, voorzien in de 
behoefte van eigen inwoners, en aandacht voor verschil-
lende doelgroepen.  

Het woningmarktprogramma besteedt speciaal aandacht 
aan de doelgroepen starters en ouderen. Voor starters 
ontbreekt op dit moment specifiek aanbod: apparte-
menten, huur, betaalbaar. Ouderen zullen de komende 
jaren in aantal toenemen. 

Medio 2021 staat de planning van sociale woningbouw 
hoog op de bestuurlijke agenda. 

De gemeente is afhankelijk van andere partijen om 
woningen te realiseren. Bijvoorbeeld woningcorporaties, 
grondeigenaars en projectontwikkelaars.

Vergrijzing en krapte op de regionale 
woningmarkt beïnvloeden de behoefte 

aan nieuwe woningen.

2015 2016 2017 2018 2019 2019
€ 200.000

€ 230.000

€ 260.000

€ 290.000

€ 320.000

€ 350.000

Behoefte aan woningen
De woningmarkt is gespannen, zowel landelijk 
als regionaal. De woningmarkt is regionaal: als 
Albrandswaard woningen voor een bepaalde doelgroep 
bouwt zijn potentiële bewoners afkomstig uit de hele 
regio. De provincie verwacht dat er tot 2030 zo’n 50.000 
nieuwe woningen nodig zijn in de regio Rotterdam.

De ruimte is schaars
Het buitengebied in Albrandswaard is de afgelopen 
decennia kleiner geworden. Er is nog steeds behoefte 
aan ruimte voor wonen, maar bijvoorbeeld ook voor 
groen, bedrijven en energie (thema’s 2, 4 en 5). 

Het is provinciaal beleid dat woningbouw en andere 
stedelijke ontwikkeling zoveel mogelijk plaatsvinden 
binnen bestaand stedelijk gebied. Hierdoor blijft het 
open landschap gespaard. Daarnaast is het beleid om 
te verstedelijken bij OV-stations. Hierdoor wordt de 
bestaande infrastructuur zo efficiënt mogelijk benut. 

Gemiddelde verkoopprijs bestaande koopwoning (NL). 
Toename 8,8% per jaar
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1980

20202000

Ruimteschaarste is een rode draad in dit document. 
Wonen, groen, werken, energie en verkeer hebben 
allemaal ruimte nodig. Hoe de schaarse ruimte 
verdeeld moet worden is een politieke keus. 
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Voorbeeld Midden-Delfland: 40 ommetjes tussen 3 en 9 km

1. Wat is er aan de hand?

Buitengebied is bepalend voor het karakter van 
Albrandswaard

Albrandswaard ontleent een belangrijk deel van zijn 
karakter aan het buitengebied. Hiermee onderscheidt de 
gemeente zich van andere gemeenten rond Rotterdam. 
Het landschap draagt bij aan Albrandswaard als 
aantrekkelijke woongemeente. 

Het buitengebied van Albrandswaard is divers in 
meerdere opzichten:
• landbouw, natuur, recreatie;
• akker, weiland, bos, dijk, griend;
• kleinschalig/grootschalig en open/gesloten;
• planologische (beschermde) status en  

eigendomssituatie;
• overige functies zoals sportvelden, brandstofdepot 

Defensie, Leidingstraat.

2. Buitengebied
De ontwikkeling van groen en landschap is belangrijk voor de 
aantrekkelijkheid van de gemeente

De komende jaren vragen wonen, werken, energie en 
recreatie in de regio om ruimte. In hoofdstuk 1 is het 
provinciaal beleid al benoemd: deze ontwikkelingen 
zoveel mogelijk binnenstedelijk laten plaatsvinden, om 
hiermee het open landschap te sparen.

2. Wat gebeurt er al in de gemeente?

Streefbeeld als voorbeeld van sturing op de 
ontwikkeling van het buitengebied

In het buitengebied spelen diverse grote en kleine 
ontwikkelingen. Voor het Buijtenland van Rhoon is met 
het Streefbeeld een duidelijke koers vastgesteld. 

De gemeente kan een bijdrage leveren aan de ontwik-
keling van het buitengebied door een koers te bepalen, 
ruimtelijke plannen te maken, te investeren en door 
samenwerkingspartners te zoeken. Het Streefbeeld is 
een voorbeeld hoe de gemeente richting kan geven aan 
de ontwikkeling van het buitengebied.

Aantal unieke bezoekers aan het  
Buijtenland per jaar (2019)

165.000 tot 180.000
Circa 85% van de bezoekers komt uit  
Albrandswaard, Barendrecht of Rotterdam

Totaal aantal bezoekers aan het  
Buijtenland per jaar

1 tot 1,1 miljoen
Dus ongeveer 6 bezoeken per jaar per  
persoon

Het open landschap draagt bij aan 
Albrandswaard als aantrekkelijke 

woongemeente. 
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Verschillende vormen van recreatie in het buitengebied

Voor de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon is de 

Gebiedscoöperatie initiatiefnemer, en het Streefbeeld het 

beleidskader. De boeren, natuurbeheerders en recrea-

tieondernemers in het gebied zijn ‘aandeelhouder’. De 

provincie verwerft grond die door boeren gepacht wordt, 

en verstrekt subsidie voor natuurbeheer en natuurinclusief 

boeren. Vanwege het gewenste evenwicht tussen landbouw 

en natuur kan namelijk niet de gebruikelijke opbrengst uit 

het boerenbedrijf worden behaald. De gemeente heeft een 

planologisch-juridische taak, en is aanspreekpunt voor  

de omliggende gebieden (Poort Buijtenland).

Het Streefbeeld voor het Buijtenland omvat de 

‘hoofdelementen’ natuur, landbouw en recreatie. Het 

uiteindelijke doel is dat landbouw, natuur en recreatie 

in goede balans samengaan en elkaar versterken. Het 

cultuurhistorische landschap vormt het ‘raamwerk’ waarin 

deze elementen moeten worden versterkt. De traditionele 

landbouw wordt omgevormd tot meer biodiversiteit en 

toegankelijkheid voor het publiek

Omgeving Molendijk-noord (boven) en Polder Albrandswaard (onder).
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1. Wat is er aan de hand?

Welvarende bevolking, aandacht voor 
maatschappelijke inzet

Gemiddelde genomen zijn inwoners van Albrandswaard 
welvarender en meer zelfredzaam dan het Nederlands 
gemiddelde

Veel inwoners zetten zich in voor  vrijwilligerswerk en het 
verenigingsleven. Toch blijft op deze aspecten de maat-
schappelijke inzet in Albrandswaard enigszins achter bij 
het Nederlands gemiddelde.

Vergrijzing is een groot sociaal thema. Hoe groot het 
aantal ouderen in Albrandswaard precies wordt hangt 
mede af van het woningaanbod. Zie thema 1: ‘bevolking, 
wonen en ruimte’. Vergrijzing kan leiden tot veranderingen 
in zorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk.

3. Sociaal domein en samenleving
Sociaal beleid gericht op welzijn en preventie

Albrandswaard Nederland

WELVAART EN WERK

• Inkomen per huishouden (x € 1.000) 37,7 31,7

• Werkloosheid 3% 3%

• Bijstand of arbeidsongeschiktheidsuitkering 6% 9%

• Hoogopgeleide inwoners 15 tot 75 jaar 28% 33%

GEZONDHEID

• Levensverwachting 83 Jaar 82 Jaar

• Eenzaamheid 37% 43%

• Voldoet aan bewegingsnorm 57% 63%

• Overgewicht 52% 49%

JEUGD EN WELZIJN

• Jongeren met jeugdhulp 6% 11%

• Huishoudens met wmo-voorziening 11% 12%

• Ontvangen mantelzorg 6% 10%

• Zelfstandig wonende 75-plussers 93% 92%

Het Sociaal Cultureel Planbureau doet onderzoek naar o.a. 
sociaal-culturele en sociaaleconomische ontwikkelingen 
in Nederland. Ontwikkelingen die het SCP waarneemt zijn 
bijvoorbeeld: 
• traditionele sociale structuren zijn minder belangrijk 

geworden. We voelen onszelf verantwoordelijk om ons 
leven tot een succes te maken; 

• tegenstellingen in de samenleving, en hoe men 
aankijkt tegen maatschappelijke kwesties, hangen 
sterk samen met het opleidingsniveau;

• sociaaleconomisch ervaren de meeste Nederlanders 
een hoge kwaliteit van leven, maar er is een kleine 
groep die hardnekkig achterblijft. 

De behoefte aan voorzieningen verandert. Bijvoorbeeld 
vergrijzing leidt tot meer behoefte aan zorg en minder aan 
scholen. En bijvoorbeeld door digitalisering verandert de 
manier waarop mensen winkelen of ontmoeten. Inwoners 
van Albrandswaard maken al veel gebruik van voorzie-
ningen in naburige gemeenten. Voorzieningen zijn echter 
ook belangrijk voor ontmoeting, voor de aantrekkelijkheid 
van Albrandswaard als woongemeente en voor de sociale 
samenhang. Mogelijk kunnen nieuwe vormen van voor-
zieningen zorgen voor die aantrekkelijkheid en sociale 
samenhang.

Gemiddeld genomen zijn inwoners 
van Albrandswaard welvarender 
en meer zelfredzaam dan het 

Nederlands gemiddelde.
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2. Wat gebeurt er al in de gemeente?

Taken sociaal domein, integraal beleid 

De gemeente heeft globaal twee soorten taken:
• WMO, Jeugdzorg en Participatiewet (werk en 

inkomen). De gemeente heeft weinig beleidsvrijheid;
• welzijn, bijvoorbeeld sport, cultuur, gezondheid. De 

gemeente heeft meer beleidsvrijheid. Veel van deze 
taken laat de gemeente uitvoeren door de Stichting 
Welzijn Albrandswaard.

Er is landelijk sprake van financiële krapte in het sociaal 
domein, dus ook in Albrandswaard. 

Begin 2021 is het Integraal Beleid Sociaal Domein vast-
gesteld. Kern van deze nota is de ‘transformatie’: inzet op 
welzijn en zelfredzaamheid. Deze inzet moet preventief 
werken. De behoefte aan zwaardere zorg, WMO, Jeugdzorg 
en Participatiewet zou dus minder moeten worden. 

Het effect moet zijn een “vitale en gelukkige samenle-
ving waarin iedereen mee kan doen, met een vangnet 
voor inwoners die (tijdelijk) hulp of ondersteuning nodig 
hebben”. Het beleid moet bovendien de financiële druk 
helpen verlichten.

Het gemeentelijk beleid sluit aan bij de landelijke koers 
die al is ingezet met de decentralisaties in het sociaal 
domein (2015). 

0 10 20 30 40 50 60 70

Hulp aan buren

Aandacht voor buren in
zorgwekkende situatie

Verenigingsleven

Vrijwilligerswerk

Naastenzorg
Nederland

Albrandswaard

Maatschappelijke inzet (% van bewoners)

Kern van het sociaal beleid is de 
‘transformatie’: inzet op welzijn en 

zelfredzaamheid.
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eventuele uitbreiding is de ruimte schaars. Bedrijven en 
bedrijventerreinen zitten krap in hun jasje. 

De bedrijventerreinen zijn, mede door het regionale 
karakter, sterk op de auto georiënteerd. Daarnaast is het 
verduurzamen van het vastgoed een aandachtspunt.

Digitalisering en verduurzaming zijn belangrijke oorzaken 
van veranderingen in de economie. Markten en bedrijfs-
modellen veranderen. Ook zal het belang van bepaalde 
beroepen of sectoren groter of kleiner worden.

Bedrijven stellen hogere eisen aan het werkmilieu, dus 
de omgeving van het bedrijf, en eventueel ook aan het 
woonmilieu. Omdat uitwisseling en ontmoeting belang-
rijker worden, omdat bedrijven voorzieningen willen 
delen, en om werknemers aan zich te binden.

1. Wat is er aan de hand?

Onderdeel van regionale economie, belang van 
goed werkmilieu

Albrandswaard draagt een steentje bij aan de economie 
van de regio. Het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente 
is redelijk in evenwicht met het aantal werkenden. Een 
groot deel van de inwoners werkt echter in een andere 
gemeente, en veel inwoners van andere gemeenten 
werken in Albrandswaard.

De logistiek en de zorg zijn grote sectoren in Albrands-
waard. Dit hangt samen met de nabijheid van de haven 
en van Antes/Kijvelanden. Ook andere havengerelateerde 
bedrijvigheid is zichtbaar aanwezig. Sectoren zoals 
energie, landbouw en recreatie passen weliswaar bij  
het karakter van Albrandswaard, maar bieden slechts 
weinig werk.

40% van de werkgelegenheid in Albrandswaard bevindt 
zich op bedrijventerreinen. Daarnaast zijn er kleinere 
werklocaties zoals rond de metrostations. De grond 
op deze terreinen is vrijwel volledig uitgegeven. Voor 

4. Economie
Behoefte aan ruimte en aan hoogwaardig werkmilieu

Aantal werkenden 12.600

Aantal arbeidsplaatsen 9.800

Arbeidsparticipatie (van alle inwoners van 15 tot 75 jaar) 
Nederland gemiddeld 71%

75%

Aantal bedrijven 1.660 Gemiddeld 6 medewerkers per bedrijf

Waarvan met 1 medewerker 1.100 Vooral specialistische zakelijke 
dienstverlening

Waarvan met meer dan 100 medewerkers 11 Vooral vervoer, zorg, handel

Bedrijven en bedrijventerreinen 
zitten krap in hun jasje.

Gezondheids-/welzijnszorg 21%

Bouwnijverheid 4%

Groot-/detailhandel 16%

Vervoer en opslag 29%

Zakelijke dienstverlening 7%

Niet-specialistische dienstverlening 7%

Onderwijs 4%

Overig 12%

21%

4%

16%

29%

7%

7%

4%

12%

Aantal arbeidsplaatsen per sector

Gezondheids-/welzijnszorg 21%

Bouwnijverheid 4%

Groot-/detailhandel 16%

Vervoer en opslag 29%

Zakelijke dienstverlening 7%

Niet-specialistische dienstverlening 7%

Onderwijs 4%

Overig 12%

21%

4%

16%

29%

7%

7%

4%

12%
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De ruimte op Overhoeken wordt intensief benut. Kan het terrein de kwaliteit bieden waar in de toekomst behoefte aan is?

Veel inwoners werken in een andere gemeente, en veel werknemers wonen in een andere gemeente

Vraag en aanbod van (geplande) bedrijventerreinen in de 

regio zijn voor de meeste sectoren, waaronder logistiek, in 

evenwicht. Het eventueel toevoegen of onttrekken van grote 

hoeveelheden bedrijventerrein zal dus gevolgen hebben voor 

de beschikbaarheid van bedrijventerrein op regionaal niveau. 

Dit blijkt uit de ‘behoefteraming’ uit 2017; in de loop van 

2021 komt een nieuwe behoefteraming beschikbaar. 

Onze inwoners werken in… Werknemers van onze bedrijven wonen in…

Albrandswaard 14% 21%

Rotterdam 43% 32%

Barendrecht, Ridderkerk 6% 7%

16% 10%

9% 19%

Buiten Zuid-Holland 11% 11%

Zuid-Holland ten noorden van Rotterdam

Zuid-Holland ten zuiden van Rotterdam

2. Wat gebeurt er al in de gemeente?

Dienstverlenend aan bedrijven 

De gemeente beheert de openbare ruimte op bedrijven-
terreinen. Daarnaast kan de gemeente zorgen dat nieuwe 
bedrijfsruimtes of -terreinen ontwikkeld worden. 

De gemeente biedt dienstverlening aan, en onderhoudt 
contacten met bedrijven. Ook kan de gemeente helpen 
met contacten met andere bedrijven of kennisinstellingen 
in de regio. 

Bedrijven zijn uiteraard zelf eerstverantwoordelijk voor 
hun activiteiten en hoe ze omgaan met maatschappelijke 
en economische veranderingen. De gemeente kan wel 
bepaalde onderwerpen onder de aandacht brengen in de 
communicatie met bedrijven.
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5. Energie en klimaat
De gemeente faciliteert en/of stimuleert inwoners en ondernemers

1. Wat is er aan de hand?

Overgang naar duurzame energie voor inwoners  
en ondernemers

Er komen steeds meer manieren om hernieuwbare 
energie op te wekken en te gebruiken. Voor huishoudens 
bijvoorbeeld het opwekken van zonne-energie, en 
elektrisch verwarmen, koken en autorijden. 

Gemeente, inwoners en bedrijven kunnen hun energie 
verduurzamen. Daarmee kunnen zij kosten besparen en 
klimaatverandering helpen tegengaan. Bovendien worden 
we hiermee minder afhankelijk van energie producerende 
landen.  

In het klimaatakkoord van Parijs en het Nederlands 
Klimaatakkoord is afgesproken om de CO

2
-uitstoot terug 

te dringen ten opzichte van 1990; met 50% in 2030, en 
met 95% in 2050.

Voor de overgang naar duurzame energie zijn veranderingen 

nodig in alle schakels van de ‘keten’:

• Opwekking

• Transport

• Opslag

• Verbruik

Gebouwde omgeving Verkeer
Landbouw

Industrie en energie

Nederland

Albrandswaard

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Energieverbruik per sector

Gebouwde omgeving Verkeer
Landbouw

Industrie en energie

Nederland

Albrandswaard

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Albrandswaard Nederland

Energie afkomstig uit 
hernieuwbare bronnen

3,9% 7,4%

Woningen met  
energie label A of B

54% 39%

De invloed van gemeenten ligt in het 
faciliteren of stimuleren van inwoners 

en bedrijven bij de overgang naar 
duurzame energie.

De invloed van gemeenten ligt in het faciliteren of 
stimuleren van inwoners en bedrijven bij de overgang 
naar duurzame energie. Daarnaast kan de gemeente de 
eigen bedrijfsvoering verduurzamen. 

Andere zaken liggen meer buiten de invloedsfeer van de 
gemeente. Op landelijk niveau bijvoorbeeld belastingen 
en subsidies, afspraken met de industrie of beleid voor 
kolen- en kerncentrales. Energiebedrijven nemen bijvoor-
beeld het initiatief voor warmtenetten of verzwaarde 
elektriciteitsnetten.

De technieken worden steeds beter betaalbaar. Het 
opwekken van zonne-energie of besparende maat regelen 
in huis kunnen interessante investeringen zijn door 
besparing op de energierekening. 
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2. Wat gebeurt er al in de gemeente?

Faciliteren en stimuleren

In maart 2021 is de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 
vastgesteld. In deze uitvoeringsagenda ligt prioriteit bij 
het opwekken van zonne-energie, energiebesparing en 
warmteplannen. 

Uitgangspunt van de Uitvoeringsagenda is dat bewoners, 
eigenaars en huurders zelf keuzes maken over hun 
energie. De gemeente zorgt voor initiatief, informatie  
en bewustwording.

De gemeente verduurzaamt de eigen bedrijfsvoering, 
bijvoorbeeld gebouwen en voertuigen.

De gemeente participeert in de Regionale Energie 
Strategie (RES) Rotterdam – Den Haag. Hierdoor is de 
gemeente betrokken bij de uitwerking van het klimaat-
akkoord. In de RES wordt o.a. gezocht naar grootschalige 
locaties voor zonne- en windenergie.

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid van Albrandswaard

In 2021 – 2025 investeert de gemeente € 2,5 miljoen uit de 

Enecogelden. Dit budget wordt vooral ingezet voor:

• zonne-energie opwekken;

• energie besparen door isolatie en bewust gebruik;

• wijk voor wijk ‘warmteplannen’ maken, keuze voor  

warmtenet en/of elektrisch verwarmen.

Daarnaast is er aandacht voor:

• plan maken voor klimaatadaptatie: de buitenruimte 

aanpassen aan klimaatverandering (zie thema 6);

• mobiliteit: inzet op laadpalen, fiets en de gemeentelijke 

bedrijfsvoering.

Inzet vooral na 2025:

• Energieopslag;

• circulaire samenleving (grondstoffen hergebruiken);

• voedsel 

Inwoners en ondernemers maken 
zelf keuzes. De gemeente zorgt voor 

informatie en bewustwording.

Warmtenet

Een warmtenet is een leidingnetwerk met heet water (70 tot 

90°C), waarop woningen kunnen aansluiten voor hun verwar-

ming. Een bekend voorbeeld is stadsverwarming. De warmte 

kan speciaal worden opgewekt, maar ook een ‘restproduct’ 

zijn van opgewarmd koelwater uit de haven. Investeringen 

in een warmtenet zijn hoger dan bij elektrisch verwarmen. 

Daarom is een warmtenet vooral geschikt voor wijken met 

minder geïsoleerde woningen. 

Energie en klimaat 17Kompas voor keuzes – Gemeente Albrandswaard



1. Wat is er aan de hand?

Een goed en groen ingerichte buitenruimte 
beantwoordt aan meerdere doelen

Woongenot
Inwoners waarderen de directe woonomgeving met een 
7-. Dat is vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde. 
Zaken die gewaardeerd worden zijn bijvoorbeeld groen 
en speelvoorzieningen. Nieuwere wijken worden hoger 
gewaardeerd dan oudere. 

Gezondheid
Gezondheid is van groot belang. Een goed ingerichte 
buitenruimte nodigt uit om te bewegen:
• voor kinderen om te spelen;
• voor volwassenen om te wandelen en sporten;
• voor ouderen voor het dagelijkse ommetje.
Corona heeft gezorgd voor meer waardering en gebruik 
van de directe woonomgeving voor ontspanning en 
beweging.

De buitenruimte heeft ook een belang voor ontmoeting. 
Ruimte voor ontmoeting kan bijdragen aan het welzijn en 
de sociale samenhang. 

Weerbaarheid voor klimaatverandering
Overlast door extreme hitte, neerslag of droogte komt 
steeds vaker voor. Een goed ingerichte buitenruimte, 
met veel ruimte voor groen en water, kan deze overlast 
helpen verminderen.

6. Buitenruimte in de wijken
Goede inrichting van de buitenruimte zorgt voor aantrekkelijke woonomgeving, nodigt uit 
tot beweging, en maakt weerbaar tegen klimaatverandering

Albrandswaard Nederland

Inwoners die voldoen 
aan de bewegingsnorm

57% 63%

Inwoners met  
overgewicht

52% 49%

De gemeente en het waterschap houden al rekening met 
extreme neerslag. Regenwater wordt ‘vastgehouden’ met 
vijvers, sloten en groen. Niet alle regenwater wordt dus 
direct afgevoerd naar het riool. 

Aanpak ondergrondse infra voor energietransitie
Door de overgang naar duurzame energie worden elek-
triciteit en eventueel een warmtenet belangrijker, en 
gas minder belangrijk. Een warmteleiding of zwaardere 
elektriciteitskabel kan echter niet altijd gecombineerd 
worden met ruimte ‘boven de grond’ voor bijvoorbeeld 
bomen. 
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Fitness/Conditietraining

Hardlopen/Joggen

(Veld)voetbal

Tennis

Zwemmen

(Sportief) wandelen

Fietsen

Yoga

Wielrennen

Hockey

In de top 10 staan veel sporten (fitness, hardlopen, wandelen,  
yoga) die in de buitenruimte beoefend kunnen worden

Top 10 meest beoefende sporten in 2019
Wekelijkse sporters 4 jaar en ouder

Voorbeeld Rijswijk: ruimte voor fietsen en wandelen, ruimte voor groen en water, verhardingen spaarzaam toegepast.

2. Wat gebeurt er al in de gemeente?

Planmatig beheer

Woonstraten worden ‘planmatig’ beheerd. Afhankelijk van 
de staat van verharding en riolering voert de gemeente 
groot onderhoud uit. Groot onderhoud is ook het optimale 
moment voor het eventueel aanpassen van de inrichting 
van de straat. De gemeenteraad kan kaders opstellen 
voor ontwerp en inrichting, en ambities bepalen voor de 
verschillende doelen waar de inrichting van de buiten-
ruimte aan moet voldoen. 
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7. Verduurzaming van vervoer
Meer gebruik van duurzame vervoermiddelen bespaart ruimte, energie en CO

2
-uitstoot

1. Wat is er aan de hand?

Auto is aantrekkelijk maar heeft een aantal 
nadelen

De auto is een comfortabel en praktisch vervoermiddel 
waarmee veel plaatsen goed bereikbaar zijn. De auto 
speelt echter ook een sleutelrol bij een aantal andere 
thema’s die in dit document: 
• de auto levert een significante bijdrage aan  

energieverbruik en CO
2
-uitstoot (thema 5);

• de auto heeft, vooral geparkeerd, veel ruimte nodig in 
woonstraten (thema 6). Indirect is de auto daarmee 
mede bepalend voor de benodigde ruimte voor  
eventuele nieuwe woonbuurten (thema 1). 

• bovendien kan de auto de positie en de veiligheid  
van fietser en voetganger onder druk zetten.  

Er komen steeds meer nieuwe vormen van vervoer 
beschikbaar. Daarnaast wordt de e-fiets snel 
populairder, waardoor de fiets geschikter wordt voor 
regionale verplaatsingen. Regionaal krijgt versterken  
van de fiets- en OV-netwerken steeds meer aandacht. 

Ook elektrisch rijden wordt steeds meer ingeburgerd en 
betaalbaar. Dit kan gunstig werken voor energie en CO

2
, 

maar niet per se voor het ruimtegebruik. 

Een toename van het gebruik van fiets, OV en nieuwe 
vormen van vervoer kan dus zorgen voor meer ruimte 
voor groen en minder energieverbruik en CO

2
-uitstoot.

Albrandswaard Nederland

Verkeersongevallen per  
1000 inwoners (2019)

3,0 7,8

Verkeersongevallen met 
ziekenhuisopname (2019)

0,7 1,1

Verkeersdoden per 100.000 
inwoners (2015 t/m 2019)

3,96 16,02

Bijdrage vervoer aan totaal 
energieverbruik

41%

Bijdrage vervoer aan totale 
CO

2
-uitstoot

40%

Nieuwe vormen van vervoer 

zijn bijvoorbeeld deelsystemen 

voor fiets en auto. Met een 

deelfiets worden bijvoorbeeld 

locaties beter bereikbaar die 

wat verder van OV-stations 

liggen. Een deelauto kan 

bij incidenteel gebruik een 

alternatief zijn voor het bezit 

van een auto. 

Verkeersveiligheid is een aandachtspunt, maar Albrandswaard 
steekt gunstig af t.o.v. het Nederlands gemiddelde.

140m2

Auto
50 KM/U MET 1 INZITTENDE

Auto
GEPARKEERD

Tram
50 INZITTENDEN

Fietser
15 KM/U

Fiets
GEPARKEERD

Voetganger
STILSTAAND

20m2

7m2 5m2 2m2

Voetganger
LOPEND

2m2 0,5m2

Een auto heeft, rijdend en geparkeerd, meer ruimte nodig dan andere vervoermiddelen.  
In Albrandswaard zijn 12.700 auto’s, dat zijn 50 auto’s op 100 inwoners. Hiervoor is 
ongeveer 25 hectare parkeerruimte nodig, bijna 50 voetbalvelden. (bron: Meerjarenplan 
Fiets gemeente Amsterdam)

Een toename van het gebruik van fiets, OV en nieuwe vormen van vervoer kan 
zorgen voor meer ruimte voor groen en minder energieverbruik en CO

2
-uitstoot.
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Wanneer inwoners meer gebruik gaan maken van duurzame vervoermiddelen kan geleidelijk de parkeerbehoefte worden verlicht. 
Hiermee kan ruimte worden vrijgespeeld voor bijvoorbeeld groen of spelen

2. Wat gebeurt er al in de gemeente?

Focus op veiligheid en fiets

De investeringen van de gemeente zijn de afgelopen 
periode vooral gericht op veiligheid en fietspaden. 
In 2021 selecteert de gemeente een partij voor het 
plaatsen van laadpalen. Daarnaast verduurzaamt de 
gemeente het eigen wagenpark en het woon-werkverkeer 
van het personeel. 

Andere partijen met een verantwoordelijkheid voor 
verkeer en vervoer:
• MRDH: opdrachtgever voor RET, subsidies en  

regionaal beleid;
• Rijk: stimulering door fiscale regelingen, investeert in 

en beheert rijkswegen en spoor;
• Provincie: beheert de Groene Kruisweg;
• aanbieders van mobiliteit zoals deelvervoer, laadpalen 

en auto-/fietsverkopers;
• werkgevers hebben invloed op woon-werkverkeer.
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Dit document is gebaseerd op een analyse van een 
breed scala aan domeinen en thema’s die voor de 
gemeente relevant zijn. In deze analyse was aandacht 
voor de situatie in Albrandswaard en meer op landelijk 
niveau. Om te komen tot de 7 thema’s in dit document 
was het belangrijkste criterium het lange termijn 
karakter: keuzes die we vandaag maken geven vorm 
aan het Albrandswaard van morgen. De inhoud van 
dit document is getoetst en aangevuld met hulp van 
medewerkers van de gemeente.

Veel informatie in dit document is afkomstig 
van openbare databronnen zoals CBS Statline, 
waarstaatjegemeente.nl en allecijfers.nl. Per thema zijn 
diverse onderzoeks- en trendrapporten, beleidsstukken, 
databronnen, opiniërende artikelen en nieuwsberichten 
gebruikt. Deze zijn afkomstig van planbureaus, 
non-profit en commerciële kennisinstellingen, 
overheden en media. Gemeentelijke beleidsstukken 

Verantwoording en bronnen

waarnaar het stuk verwijst zijn terug te vinden via 
het raadsinformatiesysteem, bijvoorbeeld voor wonen, 
Buijtenland van Rhoon, sociaal domein en duurzaamheid.

Dit document is opgesteld door team Strategie van de 
gemeente. Het is een ambtelijk stuk, bedoeld voor de 
politieke partijen, en tot stand gekomen in samenspraak 
met de griffie. Voor vragen is Rogier Groenewegen het 
aanspreekpunt, r.groenewegen@bar-organisatie.nl.
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