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Gemeente
AlbrandsLuaard

VERSLAGDIGITALERAADSVERGADERING
29 maart 2021
(greenvalleynr.236556)
Aanwezig:

M. Bianchi(VVD)
E. van der Klooster(VVD)
J.G. Ram-vanMourik (VVD)
S.M. Remijn-Korteweg(VVD)
R. Verduyn (WD)
M. Blok-Scheffers(EVA)
R. Hondebrink (EVA)
R. Polder (EVA)
M. Vergouwe (EVA)
A. Niehot (Stem-Lokaal)
F.B. van der Stam (Stem-Lokaal)

W. Verduijn (Stem-Lokaal)
E. Roedolf (Leefbaar Albrandswaard)

T. M. Vuik ( LeefbaarAlbrandswaard)
L.H. Goudriaan(CDA)
S. van der Kaaij(CDA)
H.J.van der Graaff (PvdA)
J.W. H. Scharink(GroenLinks)
R.A. Steger (NAP)
S.R.W.Voogdgeert {VVA)
F.P. van ZaaIen (FRANS)

L. Groenenboom(griffier)
J.G.H. de Witte (voorzitter)
Wethouders: M.C.C.Goedknegt, L.M. Heezen, M. P.C.van Ginkel-van Maren en R.E.Schneider
1.

OPENINGENVASTSTELLING
AGENDA
De voorzitter opent de digitale vergaderingen heet raadsleden,wethouders, luisteraarsén kijkers
welkom.
Van alle fracties is een motie vreemd aan de orde van de dag ontvangen over de bezuinigingen op het
Openbaar Vervoer van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.Van de fracties GroenLinks en CDAis
een motie vreemd aan de orde van de dag ontvangen over de parachutistenlandingen. De agenda
wordt hierop aangepast. De moties worden agendapunt 10 tot en met 11 en de sluiting agendapunt

12
De heer Bianchi dient een ordevoorstel in om agendapunt 9 “Omgevingsvisie” niet te behandelen.
Reden hiervoor is dat tijdens de vergadering van Beraad en Advies Ruimte door diverse partijen is
aangegeven dat het nu niet het juiste moment is om de Omgevingsvisie vast te stellen. De
voorliggende Omgevingsvisie is gelijk aan het exemplaar dat in 2019 beeldvormend is aangeboden. In

de tussentijd is de wereld met onder meer de woningbouwprogrammeringveranderd. Zijn voorstel is
om het stuk aan te houden tot het moment dat de gemeenteraad besloten heeft over de
woningbouwprogrammering en het college te verzoeken op dat moment met een aangepast
exemplaar van de Omgevingsvisle naar de gemeenteraad te komen. De Omgevingsvisie wordt
derhalve teruggegeven aan het college.
De raad stemt unaniem in met het ordevoorstel.
De agenda wordt met deze aanpassingenvastgesteld.
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2.

SPREEKRECHT

Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
3.

VRAGENHALFUUR

Er zijn geen vragen binnengekomen voor het vragenhalfuur.
4.

VASTSTELLING VERSLAG OPENBARE RAADSVERGADERING 1 MAART 2021

Het verslagwordt zonder opmerkingen vastgesteld(145258).
5.

INGEKOMENSTUKKEN
De lijst van ingekomen stukken wordt zonder aanpassingenvastgesteld (295924).

HAMERSTUKKEN

6.

BEKRACHTIGING GEHEIMHOUDING

PROJECÏENBOEK MPO {MEERJAREN PROGNOSE

ONTWiKKELiNGSPROJECrEN)
2021
De raad besluit conform voorstel (286524):
1. De geheimhouding op het MPO 2021 Projectenboek, zoals opgelegd door het college, te
bekrachtigen, omdat deze gegevens bevat over de onderhandelingspositie van niet alleen de
gemeente, maar ook van derden, en de geheimhoudingstermijn te handhaven tot het afsluiten van de

grondexploitaties.
7.

BESLISSINGOP BEZWAAR TEGEN WEIGERING OPHEFFING GEHEIMHOUDING MONITOR

WONINGBOUWPLANNEN

De raad besluit conform voorstel (142386):
1. Het bezwaar tegen de afwijzing van het verzoek tot opheffing van de geheimhouding op de Monitor
woningbouwplannen Albrandswaard af te wijzen, en het bestreden besluit in stand te laten.
8.

EERSTEVERLENGING ONTHEFFING WOONPLAATSVEREISTE WETHOUDER R.E. SCHNEIDER

De raad besluit conform voorstel (154958):
1. De ontheffing van het vereiste van ingezetenschapvan wethouder drs. R.E.Schneider te verlengen

tot 7 april 2022.

BESPREEKSTUKKEN

9.

OMGFVINGSVISIE
ALBRANDSWAARD
2040
Dit agendapunt is conform het ordevoorstel van de agenda gehaald.

OVERIGE
10.

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Alle fracties van de gemeenteraad dienen motie 1“Brandbrief openbaar vervoer (OV) regio Rijnmond”
in met de volgende strekking:
•
verzoekt de raad in te stemmen met het versturen van een (gezamenlijke) brief aan het
kabinet om het belang van landelijke steun en perspectief voor de toekomst voor het OV te

benadrukken
Stemmingover de rnotie
Voor: 21
Tegen:De motie is unaniem aangenomen.
11.

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

De fracties GroenLinks en CDAdienen motie “Zorgvuldig zoeken naar een nieuwe
parachutelandingsplaats” in met de volgende strekking:
roept het college op om :
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Géén 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven inzake de verplaatsing, maar in
samenspraak met alle stakeholders zorgvuldig op zoek te gaan naar een eventuele nieuwe
locatie;

@

•

e

Zo snel mogelijk een Ontmoeting en Dialoogbijeenkomst te organiseren met de verschillende
stakeholders, met als doel de zorgvuldige zoektocht te initiëren;
Een eerste stap te zetten in het ontwikkelen van beleidsregels door uit te zoeken waarom
Albrandswaard geen beleidsregels op het gebied van valschermlandingen heeft, hoe andere
gemeentes met valschermlandingen dit aanpakken en welke beleidsregels mogelijk het
waardevolst zijn.

Wethouder Schneider zegt toe met een RaadsInformatieBrief te komen met een uitleg over de
juridische positie rondom parachutelandingsplaatsen, de mogelijkheid om kaders/beleidsregels te
stellen door de gemeenteraad, rekening te houden met geluidsoverlast, jurisprudentie mee te nemen
en duidelijkheid te geven over het wel of geen verklaring geven van bedenkingen door de gemeente.

De motie is ingetrokken.
12.

SLUITING

De voorzitter sluit om 21:09 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albran

in zijn openbarevergaderingvan 26 april 2021
De voorzitt

.eendert Groenenboom

Fs. Jolandbde Witte
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