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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
98061 

Raadsvoorstel: 
99115 

Portefeuillehouder: 
Mieke van Ginkel 

     
   Paraaf controller: Akkoord 
   Datum Paraaf Annemarieke Ostojic-Hanssen 

10-5-2011 14:39:55 
 
Onderwerp 
vervolgscenario's met betrekking tot de speeltuin in Portland 
 
Geadviseerde beslissing: 

· kennis nemen van de mogelijke scenario's met betrekking tot realisering van de speeltuin in het 
Bakkerspark in Rhoon-Portland; 

· het college opdracht geven scenario 3 verder uit te werken; 
· het college toestemming te geven om voor de realisering van de speeltuin gebruik te maken 

van het bedrag ad € 150.000,- dat de raad al eerder voor de speeltuin had gereserveerd. 
 
 
 
Samenvatting: 
Op 15 maart 2011 heeft het college besloten de bezwaren tegen de vergunning voor de bouw van een 
speeltuin aan de Bakkersparkweg 3 in Rhoon ongegrond te verklaren. Hierbij heeft het college 
overwogen, dat de bouw van de speeltuin binnen het bestemmingsplan past, zo lang er maar sprake 
is van een openbare speeltuin. Het college wil het openbare karakter van de speeltuin garanderen 
door in de overeenkomst met de speeltuinvereniging vast te leggen dat de speeltuin voor een ieder, 
zonder betaling van entreegeld, toegankelijk is. Met dit advies leggen wij de gevolgen van dit 
standpunt aan u voor. Het advies bevat kaders voor mogelijke scenario's. Wij adviseren u te kiezen 
voor scenario 3.  
 
Proces: 

· uw raad beslist welk scenario als richtsnoer dient voor de realisering van de speeltuin; 
· het voorkeursscenario wordt verder uitgewerkt; 
· de realisering van de speeltuin gaat van start. Pas als alle juridische procedures zijn 

doorlopen starten we met de bouw van de speeltuin.  
 
Doel: 
Op 15 maart 2011 heeft het college besloten de bezwaren tegen de vergunning voor de bouw van een 
speeltuin aan de Bakkersparkweg 3 in Rhoon ongegrond te verklaren. Hierbij heeft het college 
overwogen, dat de bouw van de speeltuin binnen het bestemmingsplan past, zo lang er maar sprake 
is van een openbare speeltuin. Het college wil het openbare karakter van de speeltuin garanderen 
door in de overeenkomst met de speeltuinvereniging vast te leggen dat de speeltuin voor een ieder, 
zonder betaling van entreegeld, toegankelijk is. De gevolgen van dit standpunt voor de daadwerkelijke 
realisering van de speeltuin zijn besproken met een delegatie van de speeltuinvereniging en van de 
bezwaarmakers. Hieronder leggen wij de kaders voor mogelijke scenario's aan u voor.  
 
Betrokken belangen: 
Er zijn 2 partijen die belang hebben bij het wel of niet realiseren van de speeltuin: 

· De speeltuinvereniging, die het initiatief voor de speeltuin heeft genomen. De vereniging wil 
graag dat het oorspronkelijke initiatief zo veel mogelijk in stand blijft; 

· De omwonenden, die bezwaren hebben tegen het realiseren van de speeltuin. De bezwaren 
hangen vooral samen met de grootte van de speeltuin, maar hebben ook betrekking op de 
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plaats van de blokhut, de plaats van de ingang en de hoogte van het hekwerk. Daarnaast 
speelt de parkeer- en verkeersproblematiek, die ontstaat door de aanleg van de speeltuin en 
de veiligheid rondom de speeltuin (vandalisme, hangjongeren).  

 
 
Belangenafweging: 
 De gemeente ziet aan de ene kant graag een speeltuin in het Bakkerspark, maar wil aan de andere 
kant niet dat de speeltuin leidt tot blijvende onvrede in Portland. 
 
Scenario's: 
1. Speeltuinvereniging bouwt de speeltuin zelf en houdt na de bouw de speeltuin in eigen beheer 
Dit scenario heeft in principe de voorkeur van de speeltuinvereniging. De vereniging ziet ook met 
inachtneming van de beslissing op bezwaar nog steeds mogelijkheden om de speeltuin zelf te 
realiseren en te beheren.  
 
De vereniging wil de speeltuin niet in één keer, maar in fasen realiseren. In de eerste fase wil de 
vereniging in ieder geval de blokhut, de schommels, het trimparcours en het waterspel realiseren. 
Voor de realisatie van deze fase gebruikt de speeltuin het bedrag van € 150.000,-, dat de gemeente 
als investeringssubsidie heeft gereserveerd. Het college stelt als voorwaarde, dat de 
speeltuinvereniging pas begint met de bouw als alle juridische procedures geheel zijn afgerond. Na de 
realisering van de eerste fase kan de speeltuinvereniging pas verder met de bouw als er weer budget 
beschikbaar is. De speeltuinvereniging verwacht niet dat zij minder leden krijgt door het openbare 
karakter van de speeltuin.  
 
Bij dit scenario zijn de volgende punten van belang: 

· De bouwvergunning laat toe dat de speeltuin in fasen wordt gerealiseerd; 
· Het bouwen van het hekwerk en het in de grond aanbrengen van kabels en leidingen 

ontbreekt in de eerste fase van de bouwplannen van de speeltuinvereniging. Het hek is 
volgens ons nu juist cruciaal voor het voorkomen van vandalisme en overlast van hangjeugd. 
De gemeente kan in de voorwaarden van de investeringssubsidie opnemen dat het hekwerk 
in de eerste fase van de bouw moet worden gerealiseerd. De vereniging houdt dan minder 
budget over om de andere gewenste voorzieningen te realiseren;  

· De speeltuinvereniging ziet de blokhut als de kern van de speeltuin, omdat vanuit de blokhut 
snoep en ijs kan worden verkocht en de blokhut ook voor activiteiten kan worden gebruikt. 
Vanuit juridisch oogpunt is dat echter niet mogelijk. De blokhut past alleen in het 
bestemmingsplan als die ten dienste staat aan het onderhoud/ beheer van de speeltuin. Het 
gebruik, dat de speeltuinvereniging zich voorstelt, past daar niet in; 

· De grond blijft eigendom van de gemeente Albrandswaard en wordt verhuurd aan de 
speeltuinvereniging. Het is nog niet bekend hoeveel grond de speeltuinvereniging exact wil 
huren. Het huurbedrag zal ongeveer € 1000,- per jaar bedragen. Hierover moet het college 
nog een besluit nemen;  

· De speeltuinvereniging is eigenaar van de speeltoestellen en verantwoordelijk voor het 
beheer/ onderhoud van de speeltuin. Dat houdt ook in dat de speeltuinvereniging 
aansprakelijk is voor mogelijke schade, veroorzaakt door het gebruik van de speeltoestellen. 
De verplichting om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten zal dan ook onderdeel 
uitmaken van de huurovereenkomst; 

· De gemeente zorgt voor de jaarlijkse keuring(en) van de speeltoestellen. Die toestellen 
nemen we mee bij de keuring(en) van alle speeltoestellen binnen de gemeente; 

·  Door het openbare karakter van de speeltuin heeft de speeltuinvereniging een 
evenementenvergunning nodig voor het organiseren van activiteiten. Het is mogelijk alle 
activiteiten voor één jaar d.m.v. een activiteitenkalender in één keer aan te vragen. Op die 
manier beoordeelt de gemeente alle activiteiten gezamenlijk als één vergunning en hoeft de 
speeltuinvereniging maar één keer leges ad € 25,- te betalen. De speeltuinvereniging kan bij 
de aanvraag van een evenementenvergunning vragen om een stukje grond tijdelijk voor een 
activiteit te mogen afzetten; 

· De speeltuinvereniging verwacht minder vrijwilligers te kunnen aantrekken als ook de oudere 
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jeugd van 12 tot 16 jaar toegang heeft tot de speeltuin. Met minder vrijwilligers is er ook 
minder sprake van toezicht; 

· Bij de aanvraag om subsidie vragen wij de statuten van de speeltuinvereniging op.  
 
 
Uit onderstaande tabel blijkt welke gevolgen dit scenario heeft voor de jaarlijkse inkomsten en 
uitgaven van de speeltuinvereniging. Uitgangspunt voor deze tabel is het exploitatieoverzicht 2010 
van de speeltuinvereniging.  

  
  

 

 
 
 
Conclusie: De vereniging is eigenlijk niet in staat om zelf te zorgen voor beheer en onderhoud van de 
speeltuin. Er is sprake van een jaarlijks tekort. Er is geen financiële ruimte voor de opvang van 
tegenvallers. Geld voor de bouw van de 2e fase van de speeltuin is er niet. Alleen een jaarlijkse 
subsidie van de gemeente of van andere instanties, zoals Jantje Beton, kan het exploitatietekort 
oplossen. Feitelijk komt het er dan op neer dat de gemeente het beheer van de speeltuin subsidieert, 
de grond gratis aan de speeltuinvereniging ter beschikking stelt en via de subsidie indirect meebetaalt 
aan de 2e fase van de bouw. Op basis van de uitvoeringsregels voor het verstrekken van subsidie is 
het niet mogelijk de speeltuinvereniging tot in lengte van dagen een vast jaarlijks subsidiebedrag toe 
te zeggen. Subsidies gelden slechts voor een bepaalde periode en zijn afhankelijk van de financiële 
positie van de gemeente. Hier staat tegenover dat de gemeente geen tijd hoeft te besteden aan het 
beheer van de speeltuin. Alle verantwoordelijkheid blijft in dit scenario bij de speeltuinvereniging. Gelet 
hierop is het van groot belang dat de speeltuinvereniging beschikt over een bestuur dat de continuïteit 
kan waarborgen. Mocht de speeltuinvereniging ophouden te bestaan, dan kan zij de speeltoestellen 
verkopen. De opbrengst vloeit niet automatisch terug naar de gemeente.  
 
   
2. Gemeente bouwt de speeltuin en draagt daarna de speeltuin over in beheer aan de 
speeltuinvereniging 
In dit scenario zorgt de gemeente voor de bouw van de speeltuin door de bouwvergunning van de 
speeltuinvereniging over te nemen. Na de bouw draagt de gemeente de speeltuin in 
beheer/onderhoud over aan de speeltuinvereniging.  
 
Bij dit scenario zijn de volgende punten van belang: 

· In principe is het juridisch mogelijk dat de gemeente de bouwvergunning van de 
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speeltuinvereniging overneemt en de speeltuin bouwt. De bouwvergunning is echter 
afgegeven op grond van de door de speeltuin aangeleverde tekeningen. Deze tekeningen zijn 
gebaseerd op speeltoestellen van het bedrijf Eibe Benelux. De gemeente Albrandswaard 
heeft een raamovereenkomst afgesloten met 5 leveranciers van speeltoestellen. Deze 
overeenkomst houdt in dat Albrandswaard zich verplicht speeltoestellen alleen van deze 
leveranciers af te nemen en dus geen overeenkomsten aan te gaan met andere leveranciers, 
zoals Eibe Benelux. De raamovereenkomst kent weliswaar een uitzonderingsbepaling voor 
uitzonderlijke opdrachten, bijvoorbeeld qua omvang, maar wij adviseren u van deze 
uitzonderingsmogelijkheid geen gebruik te maken. Doen we dat wel, dan heeft dat gevolgen 
voor andere opdrachten, waarbij we onze 'vaste' leveranciers nodig hebben. Dit betekent dat 
de gemeente de speeltuin in principe niet kan bouwen met toestellen van Eibe Benelux. In dit 
scenario moeten we een nieuwe opzet van de speeltuin maken met behulp van leveranciers, 
waarmee wij de raamovereenkomst hebben gesloten. Zo lang het gaat om toestellen die niet 
meer dan 4 meter hoog zijn hebben we voor de speeltoestellen geen nieuwe bouwvergunning 
nodig. Deze toestellen zijn sinds het inwerking treden van de Wabo namelijk vergunningsvrij. 
Wij verwachten dat de bouwkosten in dit scenario hoger zullen uitvallen dan in scenario 1, 
omdat de speeltuinvereniging bij Eibe Benelux een flinke korting heeft bedongen. Dit betekent 
dat we voor € 150.000,- alleen een kleine speeltuin kunnen realiseren. Als het hekwerk bij een 
kleinere speeltuin op een andere plek komt te staan, dan is daarvoor een nieuwe 
bouwvergunning nodig. Tegen die vergunning staat weer bezwaar en beroep open. Na de 
bouw draagt de gemeente het eigendom van de toestellen over aan de speeltuinvereniging;  

· De grond blijft ook in dit scenario eigendom van de gemeente Albrandswaard en wordt 
verhuurd aan de speeltuinvereniging. De huur bedraagt ongeveer € 1000,- per jaar. Hierover 
moet het college nog een besluit nemen;  

· De speeltoestellen worden in eigendom overgedragen aan de speeltuinvereniging, die 
daarvoor een opstalrecht krijgt. Met dit opstalrecht regelen we dat de speeltuinvereniging 
aansprakelijk is voor schade, veroorzaakt door het gebruik van de speeltoestellen; 

·  De speeltuinvereniging is verantwoordelijk voor het beheer/onderhoud van de speeltuin. De 
verplichting tot het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering maakt onderdeel uit van 
de beheerovereenkomst. De bovengenoemde tabel met inkomsten en uitgaven is ook in dit 
scenario van toepassing; 

· De gemeente zorgt voor de jaarlijkse keuring(en) van de speeltoestellen. Die toestellen 
nemen we mee bij de keuring(en) van alle speeltoestellen binnen de gemeente;  

· Door het openbare karakter van de speeltuin heeft de speeltuinvereniging een 
evenementenvergunning nodig voor het organiseren van activiteiten. Het is mogelijk alle 
activiteiten voor één jaar d.m.v. een activiteitenkalender in één keer aan te vragen. Op die 
manier beoordeelt de gemeente alle activiteiten gezamenlijk als één vergunning en hoeft de 
speeltuinvereniging maar één keer leges ad € 25,- te betalen. De speeltuinvereniging kan bij 
de aanvraag van een evenementenvergunning vragen om een stukje grond tijdelijk voor een 
activiteit te mogen afzetten; 

· De speeltuinvereniging verwacht minder vrijwilligers te kunnen aantrekken als ook de oudere 
jeugd van 12 tot 16 jaar toegang heeft tot de speeltuin. Met minder vrijwilligers is er ook 
minder sprake van toezicht; 

  
Conclusie: 
De gemeente Albrandswaard kan de speeltuin in principe niet bouwen conform de huidige 
bouwvergunning met de speeltoestellen van Eibe Benelux. De speeltuin moet in dit scenario opnieuw 
worden opgezet. De gemeente kan slechts een kleine speeltuin realiseren met toestellen, die minder 
dan 4 meter hoog zijn. Als het hekwerk wordt verplaatst is een nieuwe bouwvergunning nodig.  
 
Met betrekking tot het beheer/onderhoud door de speeltuinvereniging geldt ook hier dat de vereniging 
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eigenlijk niet in staat is hier zelf voor te zorgen. De speeltuinvereniging is gedeeltelijk afhankelijk van 
een jaarlijkse subsidie van de gemeente, terwijl de gemeente niet kan toezeggen dat die subsidie altijd 
wordt verstrekt. Daar komt nog bij dat de speeltuin niet wordt gerealiseerd door en conform de wensen 
van de speeltuinvereniging. Dit zal invloed hebben op de motivatie van de vereniging om de speeltuin 
te beheren en te onderhouden. Hier staat tegenover dat de gemeente geen tijd hoeft te besteden aan 
het beheer/onderhoud van de speeltuin. Alle verantwoordelijkheid blijft in dit scenario bij de 
speeltuinvereniging. Gelet hierop is het van groot belang dat de speeltuinvereniging beschikt over een 
bestuur dat de continuïteit kan waarborgen. Mocht de speeltuinvereniging ophouden te bestaan, dan 
kan zij de speeltoestellen verkopen. De opbrengst vloeit niet automatisch terug naar de gemeente.   
 
 
3. Gemeente bouwt en beheert de speeltuin 
In dit scenario bouwt de gemeente Albrandswaard de speeltuin. Na de bouw blijft de speeltuin 
eigendom van de gemeente, die zorgt voor het beheer en onderhoud. Dit scenario past in de wensen 
van de direct omwonenden van het Bakkerspark. Zij zijn op zich niet tegen de realisering van een 
speeltuin, maar zij vinden de speeltuin, waarvoor de bouwvergunning is verleend te groot. Verder 
hebben zij bezwaren tegen de plaats van de blokhut, de plaats van de ingang en de hoogte van het 
hekwerk. Daarnaast vragen zij aandacht voor de parkeer- en verkeersproblematiek, die ontstaat door 
de aanleg van de speeltuin.  
 
Bij dit scenario zijn de volgende punten van belang: 

· Met betrekking tot de bouw van de speeltuin geldt hetzelfde als bij scenario 2. De gemeente 
Albrandswaard kan de speeltuin in principe niet bouwen conform de huidige bouwvergunning 
met de speeltoestellen van Eibe Benelux.  De speeltuin moet opnieuw worden opgezet. De 
gemeente kan slechts een kleine speeltuin realiseren met toestellen, die minder dan 4 meter 
hoog zijn. Als het hekwerk en de ingang worden verplaatst, dan is daarvoor een nieuwe 
bouwvergunning nodig; 

· Als de gemeente Albrandswaard eigenaar blijft van de speeltuin, dan is de gemeente 
verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de speeltuin. Als de gemeente 
speeltoestellen plaatst tot een bedrag van € 150.000,- bedragen de reguliere 
onderhoudskosten ongeveer € 12.000,- per jaar. Een exacte berekening van de 
beheer/onderhoudskosten is pas mogelijk als we weten welke toestellen er worden geplaatst, 
welke valondergrond er komt en wat er aan groen wordt geplaatst. Daarnaast moet er een 
voorziening worden getroffen om de speeltuin na de afschrijvingstermijn van 12 jaar te kunnen 
vervangen (€ 150.000 : 12 = € 12.500. per jaar).  Deze voorziening is niet opgenomen in het 
reguliere speelbudget voor het Bakkerpark. Als de gemeente zorgt voor beheer en onderhoud 
van de speeltuin, dan kan de blokhut komen te vervallen. De blokhut mag volgens het 
bestemmingsplan immers alleen ten dienste staan aan beheer en onderhoud van de 
speeltuin; 

· De gemeente is in dit scenario aansprakelijk voor schade, die ontstaat door het gebruik van 
de speeltoestellen. De gemeente heeft al een aansprakelijkheidsverzekering. We moeten nog 
beoordelen of de aansprakelijkheid i.v.m. de speeltuin al door die verzekering wordt gedekt of 
dat een aanvullende verzekering noodzakelijk is; 

· De speeltuinvereniging speelt in dit scenario alleen nog een rol bij het organiseren van 
activiteiten. Gelet op deze beperkte rol is het voor de vereniging moeilijk om actieve 
vrijwilligers te werven. De vereniging zal dan ook geen rol kunnen spelen in het houden van 
toezicht tijdens de uren dat het hek open is. In feite ontstaat in dit scenario een luxe 
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gemeentelijke speellocatie, waar geen extra toezicht noodzakelijk is; 
· Door het openbare karakter van de speeltuin heeft de speeltuinvereniging een 

evenementenvergunning nodig voor het organiseren van activiteiten. Het is mogelijk alle 
activiteiten voor één jaar d.m.v. een activiteitenkalender in één keer aan te vragen. Op die 
manier beoordeelt de gemeente alle activiteiten gezamenlijk als één vergunning en hoeft de 
speeltuinvereniging maar één keer leges ad € 25,- te betalen. De speeltuinvereniging kan bij 
de aanvraag van een evenementenvergunning vragen om een stukje grond tijdelijk voor een 
activiteit te mogen afzetten; 

· De speeltuinvereniging zal in dit scenario weinig sponsors kunnen aantrekken, omdat een 
'gemeentespeeltuin' voor sponsoren niet aantrekkelijk is.  

 
Conclusie: 
Met betrekking tot de bouw van de speeltuin geldt in dit scenario dezelfde conclusie als bij scenario 2. 
De gemeente Albrandswaard kan de speeltuin in principe niet bouwen conform de huidige 
bouwvergunning met de speeltoestellen van Eibe Benelux. De speeltuin moet in dit scenario opnieuw 
worden opgezet. De gemeente kan slechts een kleine speeltuin realiseren met toestellen, die minder 
dan 4 meter hoog zijn. Als het hekwerk en de ingang worden verplaatst, is een nieuwe 
bouwvergunning nodig.  
Het onderhoud/beheer van de speeltuin kost de gemeente  jaarlijks  € 12.000,- + € 12.500,- als 
voorziening voor vervanging na 12 jaar. De gemeente is aansprakelijk als er schade ontstaat door het 
gebruik van de speeltoestellen. De speeltuinvereniging speelt in dit scenario alleen een rol m.b.t. het 
organiseren van activiteiten.  
 
4. Speeltuinvereniging bouwt de speeltuin zelf en gemeente zorgt voor het beheer 
Ook in dit scenario geldt dat de speeltuinvereniging de speeltuin niet in één keer, maar in fasen wil 
realiseren. In de eerste fase wil de vereniging de blokhut, de schommels, het trimparcours en het 
waterspel realiseren. Voor de realisatie van deze fase gebruikt de speeltuin het bedrag van € 
150.000,-, dat de gemeente als investeringssubsidie heeft gereserveerd. Daarna kan de 
speeltuinvereniging pas verder met de bouw als er weer budget beschikbaar is.  
 
Met betrekking tot dit scenario zijn de volgende punten van belang: 

· Als de speeltuinvereniging de speeltuin bouwt met behulp van een investeringssubsidie en na 
de bouw de speeltoestellen in eigendom overdraagt aan de gemeente, dan is het risico groot 
dat dit wordt uitgelegd als een omzeiling van de aanbestedingsregels en van de 
raamovereenkomst met de leveranciers van speeltoestellen. Juridische claims tegen de 
gemeente zijn in dit scenario dan ook zeker niet denkbeeldig; 

· In het geval de toestellen in eigendom blijven van de speeltuinvereniging en de gemeente 
voor het beheer/onderhoud van de speeltuin zorgt, ontstaat een onduidelijke situatie met 
betrekking tot de aansprakelijkheid bij schade, veroorzaakt door het gebruik van de 
speeltoestellen.  

· De speeltuinvereniging speelt in dit scenario na de bouw alleen nog een rol bij het organiseren 
van activiteiten. Gelet op deze beperkte rol is het voor de vereniging moeilijk om actieve 
vrijwilligers te werven. De vereniging zal dan ook geen rol kunnen spelen in het houden van 
toezicht tijdens de uren dat het hek open is;  

· Door het openbare karakter van de speeltuin heeft de speeltuinvereniging een 
evenementenvergunning nodig voor het organiseren van activiteiten. Het is mogelijk alle 
activiteiten voor één jaar d.m.v. een activiteitenkalender in één keer aan te vragen. Op die 
manier beoordeelt de gemeente alle activiteiten gezamenlijk als één vergunning en hoeft de 
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speeltuinvereniging maar één keer leges ad € 25,- te betalen. De speeltuinvereniging kan bij 
de aanvraag van een evenementenvergunning vragen om een stukje grond tijdelijk voor een 
activiteit te mogen afzetten; 

· De speeltuinvereniging zal in dit scenario weinig sponsors kunnen aantrekken, omdat een 
'gemeentespeeltuin' voor sponsoren niet aantrekkelijk is.  

 
Conclusie: 
Aan dit scenario kleven grote risico's en onduidelijkheden.  
 
5. Geen speeltuin 
In dit scenario wordt er helemaal geen speeltuin gerealiseerd. Het Bakkerpark moet dan nog wel voor 
een deel worden ingericht. (beplanting). Op deze manier maakt de gemeente weinig kosten i.v.m. 
bouw of onderhoud/beheer.  Het bedrag van € 150.000,- dat is gereserveerd voor de bouw van de 
speeltuin komt dan vrij. De conclusie is dat dit scenario voor de gemeente het goedkoopst is 
 
Scenariokeuze en resultaat: 
Wij adviseren u om voor scenario 3 te kiezen. Dit scenario is de beste waarborg voor continuïteit 
rondom de speeltuin en levert de minste risico's op. De scenario's, waarin de speeltuinvereniging een 
grote rol speelt, staan of vallen met een sterke speeltuinvereniging. Het is zeer de vraag of de 
speeltuinvereniging die continuïteit, gelet op de krappe exploitatie, kan garanderen. De bouw en het 
onderhoud/beheer van de speeltuin kost de gemeente hoe dan ook veel geld. Gelet daarop is het van 
groot belang dat wij dit geld op een verantwoorde manier besteden. Daar komt nog bij, dat we met 
scenario 3 de weerstand van omwonenden tegen de bouw van de speeltuin voor een groot deel 
kunnen wegnemen.  
  
 
Communicatie: 
Communicatie met de speeltuinvereniging en met alle omwonenden (waaronder de bezwaarmakers) 
is cruciaal voor de realisering van de speeltuin. Een communicatieplan maakt onderdeel uit van de 
verdere uitwerking van het voorkeursscenario. 
 
 
Kosten: 
De financiële aspecten van dit advies zijn hierboven al uitgebreid aan de orde geweest. 
 
 
Evaluatie en controle: 
Het college houdt u via de tussenrapportages op de hoogte van de vorderingen rondom de speeltuin.  
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Bijlagen: 
  99115: Printvoorstel vervolgscenario's met betrekking tot de speeltuin in Portland  
  99129: Scenario's speeltuinvereniging Portland  
  94913: SVP beslissing op bezwaar overige bezwaarmakers  
 
 

 
Poortugaal, 17 mei 2011 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,              De burgemeester, 

 
 
 

 

         
Hans Cats              Mr. Harald M. Bergmann 
 


