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1. inleiding
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Tijd voor een visie

Leeswijzer

Midden in de gemeente ligt de naamgevende
polder Albrandswaard. Met een voornamelijk
agrarisch gebruik heeft de polder een open
karakter, hoewel een aantal kassen de openheid
beperken. Op het open gebied is in het verleden
al verschillende keren ‘planologisch beslag’
gelegd; een aantal ontwikkelaars heeft nu een
grondpositie in de polder. Met de huidige
economische omstandigheden is de vraag naar
nieuwe woningen sterk afgenomen. Bovendien
wordt woningbouw vanuit de Provincie niet
langer opgelegd. Daarmee is de behoefte
ontstaan naar een nieuwe visie voor de polder.

Dit document laat de stand van zaken
zien, met een eerste aanzet naar een
poldervisie voor het
landschapsontwikkelingsplan. Dit stuk is
geschreven voor een oordeelvormende
raadsvergadering. Hierin vindt u geen
uitvoerige analyse, terwijl dit in het LOP
wel aan de orde zal komen. We horen
graag de visie van de raad op de
besproken onderwerpen. Na de
consultering met de raad zullen de
verschillende onderdelen verder worden
uitgewerkt en aangescherpt tot een
Landschaps Ontwikkelings Plan.

Gedragen plan
De visie voor de polder komt in samenwerking
met de bewoners tot stand. Waar aan de start
van het traject is begonnen met een blanco plan,
krijgt de visie aan de hand van de verschillende
bewonersbijeenkomsten steeds meer kleur.
Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de
wensen van de bewoners niet altijd eenduidig
zijn, op verschillende vlakken lopen de wensen
van de bewoners uiteen.
Doel van het Landschaps Ontwikkelings
Plan (LOP)
Het doel van het LOP is de aanwezige
landschappelijke waarden te behouden, en waar
mogelijk te versterken. Het LOP zal gaan dienen
als een leidraad om ontwikkelingen in het
landschap te toetsen, en kan tegelijkertijd een
inspiratiebron voor initiatieven zijn. In de
bijbehorende uitvoeringsagenda wordt de visie
uitgewerkt in wensen en concrete uitvoerbare
projecten.
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foto van M. Bakkeren

foto van A. van Zuidam

foto van P.J. de Vries

2. Polderbewoners en kernwaarden
In de afgelopen maanden zijn er drie polderbijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten waren
steeds druk bezocht. Bewoners wonen met plezier in en om de polder, en koesteren hun uitzicht.
Samen met de bewoners zijn de kernwaarden van de polder benoemd. Het agrarische gebruik en de
daarmee gepaard gaande openheid staan met stip op de eerste plaats. Veel bewoners zouden graag
zien dat ook de kassen plaats maken voor nog meer openheid. Maar, als dat betekent dat daarvoor
woningen moeten worden terug gebouwd, zijn bewoners terughoudender in deze wens.
Openheid
De polder biedt verschillende zeer gewaardeerde zichtlijnen met een weids uitzicht. De open ruimte en
het daarmee gepaard gaande uitzicht is de meest gewaardeerde kwaliteit van de polder.
Agrarisch karakter
Het agrarisch karakter wordt gewaardeerd, de paarden, boomgaarden en schapen horen daar ook bij.
De polder mag geen aangeharkt park worden, we willen spruiten zien!
Polder karakteristiek
Houdt de polder herkenbaar en landschappelijk, laat zien dat het een polder is. Polder elementen als de
dijken, openheid, sloten en de Zantelwetering vormen de basis.
Tuin van de Albrandswaard
Recreatie moet voornamelijk bedoeld zijn voor de eigen bewoners, het is niet de voortuin van
Rotterdam. Een plek om te jagen/vissen/wandelen etc.
Verbinding/buffer
De polder heeft een verbindende rol tussen de dorpen, maar moet tegelijk voorkomen dat de dorpen
aan elkaar groeien. Emotie!
Wonen in en aan de polder
De polder is een gewaardeerde plek om in en aan te wonen. Een geweldig uitzicht, met natuur aan
huis. Toch is een nieuwe woonwijk niet gewenst, vooral geen woningen daar waar het ten koste gaat
van de openheid en zichtlijnen.
Over deze grote lijnen werd men het makkelijk eens. Over de nadere invulling bleef meer discussie. Is
het werkelijk nodig om ‘betekenis toe te voegen’? Bij nieuwe wandel- en fietspaden wordt gevreesd
voor al te veel publiek in de buurt van de voortuinen. En, afhankelijk van het kostenplaatje, voor meer
woningen in de polder.
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3. Visie op hoofdlijnen
Eerdere berichten luidden dat door de
economische ontwikkelingen in de landbouw de
agrarische functie van de polder is
gemarginaliseerd. Echter, de LTO voorzitter van
deze regio en agrariër uit de buurpolder heeft
verzekerd dat de polder prima landbouwgrond
is, mits er planologische zekerheid is. Uitgaande
van de aanwezige landschappelijke kwaliteiten,
richt deze visie zich daarom op behoud van de
agrarische bestemming, en de daarmee gepaard
gaande en gekoesterde openheid. Voor een
betere verankering van deze functie in de
toekomst, zet deze visie in op een versteviging
van de betekenis van de polder voor Rhoon en
Poortugaal.

3.1

Ambitie

Het LOP zet in op behoud en versterking van de
huidige landschappelijke kwaliteiten en
leefomgeving en faciliteert lokale samenwerking
voor versterking van het landschap. Het LOP
vormt een referentiekader voor beoordeling en
stellen van randvoorwaarden bij initiatieven en
ruimtelijke ingrepen.
Agrarisch karakter behouden en versterken

Maas worden bereikt. Het LOP stelt ook een
actief erf voor, een plek met een agrarisch
karakter met activiteiten passend bij de polder.
Hierbij valt te denken aan een boerenwinkel of
een kleine zorgboerderij. Het is belangrijk dat de
activiteiten passen bij het agrarische karakter
van de polder en geen afbraak doen aan de zo
gewaardeerde rust en openheid.
Albrandswaards landschap
Een eigen landschapsvereniging voor de polders
van de gemeente Albrandswaard. Een vereniging
voor behoud en verbeteren van de
natuurwaarden en het aantrekkelijker maken van
het landschap. Enerzijds als gesprekspartner
voor de gemeente, anderzijds een groep met
actieve vrijwilligers, die zelf de handen uit de
mouwen steken. Zo werkt de vereniging
Hoekschewaards Landschap, en heeft als zodanig
de leden van de ‘klankbordgroep polder
Albrandswaard’ geïnspireerd.
Landschappelijke en ecologische kwaliteiten
versterken

De openheid van de polder wordt in stand
gehouden met akkerbouw. Het agrarische
karakter van de polder en de daarmee
samenhangende kwaliteiten worden zo
behouden en waar mogelijk versterkt.
Kenmerkend voor het huidige karakter van de
akkerbouw is de grote korrel. Met het verder
uitbreiden van meer kleinschalige
gebruiksvormen zoals paardenweides, met
bijbehorende opstallen en hekwerken, moet
terughoudend worden omgegaan.

Een heldere landschapsstructuur draagt bij aan
een fraai landschapsbeeld met een eigen
karakter en een leesbare geschiedenis. Het beter
zichtbaar maken van de landschapselementen in
de polder draagt daaraan bij. Denkbare ingrepen
zijn het verbreden van de Zantelwetering en de
Molenvliet of het toegankelijk maken van de
Albrandswaardse dijk. Hiermee kunnen ook de
ecologische kwaliteiten van de polder worden
versterkt. Op de locatie van het gemaal is de
essentie van de polder het meest merkbaar, deze
locatie leent zich goed voor een verbijzondering.

Betekenis geven voor Rhoon en Poortugaal

Nieuwe woningen als middel

Met het toevoegen van (maatschappelijke)
functies en het creëren van mogelijkheden voor
recreatief medegebruik krijgt de polder een
grotere betekenis voor de bewoners van Rhoon
en Poortugaal. In eerste instantie krijgt de polder
een grotere toegankelijkheid door de komst van
meer (boerenland-) paden en op een aantal
plekken kunnen recreatieve voorzieningen als
vissteigers en bankjes worden geplaatst. Zo kan
straks wandelend of fietsend op een
aantrekkelijke manier de oever van de Oude

De basisgedachte van het LOP is de polder een
dusdanige meerwaarde te geven, dat een
duurzaam agrarisch gebied ontstaat met een
grote gebruikswaarde voor de bewoners van
Rhoon en Poortugaal. Het toevoegen van
woningen is dan ook geen streven op zich.
Doordat nieuwe woningen financiële middelen
genereren die de gemeente in staat stellen
andere planonderdelen te financieren kunnen
onder voorwaarden enkele nieuwe woningen
worden toegevoegd.
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BASIS
foto van P.J. de Vries
Polderbeleving bij gemaal
Boomgaard opknappen
Verbreden/aankleden watergang met natuurlijke oever, vis- en
schaatssteigers, bankjes etc.
Verstevigen beplanting defensie
Actief erf/ plek met nevenfuncties (locatie indicatief )
(Eenvoudig) wandelpad

+
Verbreden/aankleden Zantelwetering
Fietspad op de Albrandswaardse dijk
Entree (verbijzondering/ branding polder)
Ecologische zone opknappen
Versterken sportcluster (korfbal, tennis)
Aanleggen en verknopen wandelpaden
Kassen opruimen
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3.2

Varianten

3.2.1

Basis variant

Binnen de visie zijn verschillende varianten mogelijk, gebaseerd op een verschil in ambitieniveau. De
varianten hebben tot doel de discussie over de ontwikkeling van de polder te stimuleren, en om
keuzes scherper in beeld te krijgen. De varianten voldoen beiden aan de doelstellingen en ambitie,
maar in verschillende mate. Aan de bewoners zijn tijdens de laatste bewonersavond (21 februari 2012)
drie varianten voorgelegd. Aan de hand van de reacties en de gevoerde discussies zijn de varianten
bijgesteld.

In de basis regelen we het landbouwkundig gebruik. Andere ingrepen zijn terughoudend van karakter
en komen voornamelijk door eigen kracht tot ontwikkeling. Zo wordt er een boerenlandpad
gerealiseerd en wordt de beplanting rond het defensieterrein verstevigd. Ook de boomgaarden worden
onder handen genomen door de landschapsvereniging. Alle ontwikkelingen zijn afhankelijk van de
zelfwerkzaamheid van de vereniging. Wel is er ruimte voor een actief erf, voor een ondernemer die aan
de slag wil met activiteiten passend bij de polder. Bijvoorbeeld een boerenlandwinkel of een kleine
zorgboerderij.

3.2.2

Plus variant

De plus variant gaat uit van een meer progressieve benadering, en bouwt voort op de uitgangspunten
in de basis. De kassen ten noorden van de Albrandswaardse weg worden opgeruimd, daarvoor in de
plaats komen enkele woningen terug. Er komt meer ruimte voor recreatie, zo komt er ook een fietspad
op de Albrandswaardse dijk. De polder wordt beter bekend, en krijgt herkenbare entrees. De
Zantelwetering en de Molenvliet worden verbreed en krijgen natuurlijke oevers met voorzieningen om
te kunnen vissen. De lege plekken in het sportpark worden ingevuld met tennis- en korfbalvelden. Ook
de sporthal, krijgt in de zuidwest-hoek van het sportpark een plek.

lan

be
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ich
tlij

gri
jk
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4. Projecten
Kassen
Met uitzondering van de orchideeënkas, zijn de kassen in de polder niet in een gezonde economische
situatie. In de plus variant maken deze kassen plaats voor agrarisch gebruik. Denkbare (tijdelijke)
invulling is de kas te gebruiken voor stadslandbouw
Wandelnetwerk/boerenlandpaden
Met het realiseren van enkele (boerenland)paden wordt de polder recreatief ontsloten. Een
boerenlandpad is een heel eenvoudig pad, vaak volstaat een aanduiding of routemarkering.
Polderbeleving bij gemaal
Juist op deze plek, waar zowel de rivier als de polder zichtbaar zijn, komt de waarde ‘polderlandschap’
het meest tot zijn recht. Met een kleine ingreep, krijgt deze plek nog meer betekenis. Bijvoorbeeld als
fiets service plek, of een bankje met zicht op de polder. Een informatiebord met uitleg over de plek
versterkt de polderbeleving.
Boomgaard opknappen
De boomgaard is in een vervallen staat. Tegelijkertijd is de boomgaard vaak genoemd als
landschappelijke waarde. Het opknappen en in stand houden van de boomgaard kunnen daarmee
bijdragen aan het versterken van het landschappelijk kader.
Kansen die hierbij liggen zijn bijvoorbeeld het toegankelijk maken van de boomgaard en het betrekken
van de omwonenden bij het onderhoud of bij de oogst.
Verbreden/ aankleden Schenkel en Molenvliet
De watergangen verbinden de noord- en zuidzijde van de polder. Een meer natuurlijke inrichting van
de waterlopen creëert ecologische potenties. Zo vormen ze een groene as in de polder die een
verbinding kan leggen tussen de dorpen en de rivier.
De openheid blijft behouden, de watergangen blijven vrij van opgaande begroeiing.
Verstevigen beplanting defensie
De recente kap op het defensieterrein is de bewoners opgevallen. Ze zien graag dat de groene rand
rondom het terrein wordt teruggebracht.
Actief erf
Binnen de polder is er ruimte voor een actief erf, voor een ondernemer die aan de slag wil met
activiteiten passend bij de polder. Bijvoorbeeld een boerenlandwinkel of een kleine zorgboerderij.
Verbreden zantelwetering
Bewoners merkten op dat de Zantelwetering steeds smaller leek te worden. De wetering is historisch
landschapselement, op de oudste kaarten van de polder is hij al terug te vinden. Door de wetering te
verbreden, wordt hij beter herkenbaar. Een meer natuurlijke inrichting van de watergang vergroot de
natuurlijke kwaliteiten.
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Fietspad op de Albrandswaardse dijk
De Albrandswaardse dijk is een onprettige plek om te fietsen. Auto’s rijden er te hard,
fietsen wordt er niet altijd veilig gevonden. Vanaf de bovenkant van de dijk is er een mooi
uitzicht op de polder, met af en toe een doorzicht op de rivier de Oude Maas. Een fietspad
op deze plek maakt de Oude Maas en de polder zichtbaar en de dijk beter beleefbaar.
Verbijzondering entrees
Het huidige zicht op de polder bij de entrees wordt gedomineerd door kassen en
bosschages. Met een subtiele markering, een entree-bord of (aan de oostzijde van de
polder) een aantal nieuwe woningen krijgt de polder een waardige toegang en een betere
bekendheid.
Ecologische zone opknappen
De ecologische zone langs de sportvelden wordt doorgezet aan de noordzijde van de
Albrandswaardse weg. De huidige strook met bosschages krijgt een natte invulling. Door
de grotere openheid die hiermee ontstaat gaat ook het westelijke deel ruimtelijk meer bij
de polder horen.
Versterken sportcluster
Vanuit de sportstichting en de korfbalvereniging bestaat de wens om het sportcluster te
verstevigen. Binnen de huidige grenzen van de sportvelden is ruimte voor uitbreiding. De
polder Albrandswaard is een zoeklocatie binnen de bredere discussie in het college om
sport te clusteren. Vanuit deze gedachte is er ook een wens om op deze plek een sporthal
te plaatsen. Het is belangrijk dat deze hal goed wordt ingepast, en aan de rand van de
polder wordt geplaatst.
Aanpassen snelheid Albrandswaardse weg
Op de Albrandswaardse weg wordt hard gereden. Het is een wens van de bewoners en veel
gebruikers om de maximum snelheid terug te brengen naar 50. Dat past in een recreatief
aantrekkelijk en toegankelijk gebied.
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MIDDELEN
EN
RANDVOORWAARDEN

MIDDELEN:
EIGEN kracht
Subsidies
Woningbouw

Woninglint langs Albrandswaardse weg
- behoud belangrijke zichtlijnen
- behoud openheid in het ritme van de polder (geen aaneengesloten lint)
- adres is Albrandswaardse weg
Woningen bij de entree aan de oostzijde
- versterken entree met passende architectuur
Woninglint langs Albrandswaardsedijk
- behoud belangrijke zichtlijnen
- behoud openheid in het ritme van de polder (geen aaneengesloten lint)
Ontwikkeling bij kruising S. van der Kolklaan en
Albrandswaardse weg
- behoud belangrijke zichtlijnen en gevoel van openheid
- versterken entree van de polder, bijvoorbeeld ontwikkeling landgoed
- adres is Albrandswaardse weg
Woningbouw op de RWA-locatie
- zicht vanaf de Groene Kruisweg op de polder behouden
- geen nieuwe bebouwing en infrastructuur in de groene wig
(Er is onderzoek nodig of woningbouw op deze locatie haalbaar is, in
verband met eventueel noodzakelijke geluidsschermen)

5. Middelen
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5.3
5.1

Eigen kracht

5.2

Subsidies

Vanuit een landschapsvereniging kunnen veel
ingrepen vrijwel kosteloos worden uitgevoerd.
Een gedreven groep vrijwilligers, met hart voor
de polder, kunnen veel voor elkaar krijgen, net
zoals dat in de Hoeksche Waard gebeurd. Het
werken aan de polder, kan in feite morgen al
beginnen.
Voor investeringen in het landelijk gebied zijn
veel verschillende subsidies beschikbaar.
Daarnaast zijn er fondsen die zich richten op
natuur en landschap. Tenslotte is er
tegenwoordig ook het zogenaamde
‘crowdfunding’, waarbij een gezamenlijke
investering wordt gedaan. Soms in de vorm van
donaties, vaak op basis van rendement of
beloning in natura. Een greep uit
financieringsmogelijkheden:
Effect Gerichte Maatregelen (EGM)
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)
Agrarisch Natuurbeheer landschapssubsidie
(SNL)
Agrarisch Natuurbeheer beheersubsidie (SNL)
Nationaal Groenfonds
Triodos fonds
Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer
Landschapsveiling
Crowdfunding: www.HKBU.nl
Kwaliteitsimpuls natuur en landschap, subsidie
voor functieverandering en inrichting (SKNL)

Woningbouw

Toevoegen van woningbouw kan alleen in zeer
beperkte mate, en alleen om financiële middelen
te genereren om andere planonderdelen te
bekostigen. Belangrijk is dat daarbij de essentiële
zichtlijnen en de mate van openheid niet wordt
aangetast. In het LOP zullen enkele mogelijke
locaties worden aangewezen. Aan de hand van
een studie naar het laadvermogen van de polder
kan een indicatie worden gegeven van het
maximaal toelaatbare aantal woningen.
Het LOP omschrijft de kaders en
randvoorwaarden waarbinnen woningbouw
mogelijk is. Daarbij stellen we voor om
beeldkwaliteitseisen te benoemen.
Zoekgebieden:
Woninglint langs Albrandswaardse weg
-- Behoud belangrijke zichtlijnen
-- Behoud openheid in het ritme van de polder
(geen aaneengesloten lint)
-- Adres is Albrandswaardse weg
Woningen bij de entree aan de oostzijde
-- Versterken entree met passende architectuur
Woninglint langs Albrandswaardsedijk
-- Behoud belangrijke zichtlijnen
-- Behoud openheid in het ritme van de polder
(geen aaneengesloten lint)
Ontwikkeling bij kruising S. van der
Kolklaan en Albrandswaardse weg
-- Behoud belangrijke zichtlijnen en gevoel van
openheid
-- Versterken entree van de polder, bijvoorbeeld
ontwikkeling landgoed
-- Adres is Albrandswaardse weg
Woningbouw op de RWA-locatie
-- Zicht vanaf de Groene Kruisweg op de polder
behouden
-- Geen nieuwe bebouwing en infrastructuur in
de groene wig
(Er is onderzoek nodig of woningbouw op deze
locatie haalbaar is, in verband met eventueel
noodzakelijke geluidsschermen)
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Bijeenkomst 3
Foto: A. Niehot

6. Discussiepunten
6.1

Geen woningbouw

6.2

Kassen

Bewoners zouden het liefst niets veranderen aan
de (hun) polder. Veelal uit angst voor plannen
met woningbouw. De houding van de bewoners
tijdens de bijeenkomsten was daardoor ook
steeds vrij conservatief. Tijdens de laatste
bijeenkomst werden de modellen gepresenteerd,
met daarin een basis, + en ++ variant. Daarbij
werd vaak voor de basisvariant gekozen, maar
dan werd daarbij wel ‘gewinkeld’ in de + en de
++ variant.
De twee kassen ten noorden van de
Albrandswaardse weg zijn niet meer in eigendom
van de telers. Een kas is in eigendom van een
ontwikkelaar, de andere is van de gemeente zelf.
Vanuit dat opzicht hoeven de kassen niet in
stand worden gehouden. Er gaan hoge kosten
gepaard met het afwaarderen van de
grondwaarde en het verwijderen van het glas.
Binnen de randvoorwaarden van het LOP zal
onvoldoende ruimte zijn voor volledige
compensatie. Is afboeken een optie? Een andere
mogelijkheid is behoud van de kas(sen). Daarbij
kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan
nieuwe functies, zoals stadslandbouw.

6.3

Wig

De scheg in de noordwesthoek biedt zicht vanaf
de groene kruisweg op de polder. In feite is het
de enige plek waar goed te zien is dat Rhoon en
Poortugaal twee losse dorpen zijn. Daarmee kan
het gebied worden beschouwd als een wig. Met
het (eventueel) clusteren van de sportfaciliteiten
in de polder wordt nog een stukje in de wig
vrijgespeeld. Toch levert dat gezien vanaf de
groene kruisweg niet direct een duidelijkere
scheiding tussen de dorpen. Andere functies
belemmeren daarvoor het zicht. Tijdens de
bijeenkomsten is dan ook meermaals geopperd
om eventuele compensatiewoningen juist op
deze plek te positioneren. Hier gaat het
nauwelijks ten koste van openheid. De bewoners
uit deze hoek waren niet aanwezig om op deze
stelling te reageren. Tegelijkertijd is onderzoek
nodig naar de ruimtelijke randvoorwaarden en de
huidige regelgeving omtrent bouwen nabij de
groene kruisweg.
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6.4

Sportcluster

6.5

Wandelpaden

Vanuit de sportstichting en de korfbalvereniging
bestaat de wens om het sportcluster te
verstevigen. Binnen de huidige grenzen van de
sportvelden is ruimte voor uitbreiding. Er is ook
een wens om hier een sporthal te plaatsen. Een
sporthal heeft een grote massa en daarbij komen
vaak ook nieuwe parkeerplaatsen en
verkeersbewegingen. Vanuit landschappelijke
kwaliteiten is het noodzakelijk dat een sporthal
op deze plek met grote zorg wordt ingepast.
Daarbij moeten voorzieningen als
parkeerplaatsen en infrastructuur zoveel
mogelijk gecombineerd worden met de
aanwezige faciliteiten op het sportpark. Zo wordt
voorkomen dat de landschappelijke kwaliteiten
en het karakter van de Albrandswaardse dijk
worden aangetast.
Verschillende aanwezigen bij de derde
bewonersavond waren niet enthousiast over het
toevoegen van wandelpaden in de polder. De
bewoners voorzien drukte op paden die wellicht
vlak langs hun huis komen te liggen. Nieuwe
wandelpaden zijn over het algemeen een
gewenste nieuwe kwaliteit, maar een zorgvuldige
inpassing is gewenst.
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Bijeenkomst 1

Bijeenkomst 1

Bijeenkomst 2

Bijeenkomst 2

Bijeenkomst 3

Bijeenkomst 3

Foto: A. Niehot

Foto: A. Niehot

7. Proces
7.1

Proces tot nu toe

Het LOP komt tot stand met een grote inbreng
vanuit de polderbewoners en anders
geïnteresseerden. Dat levert een heel open maar
ook spannend proces op. Van te voren stond
alleen vast dat met het maken van het LOP wordt
geredeneerd vanuit het landschap. De bewoners
van de polder hebben op een drietal momenten
heel constructieve bijdragen geleverd aan de
inhoud van dit proces. Deze tussenrapportage is
dan ook echt te lezen als een gezamenlijk stuk
van bewoners, klankbordgroep en ambtelijk
projectteam. Hieronder staan de processtappen
op een rij, met ook de tussentijdse ‘producten’.
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-- Tijdens de raadscarrousel van 30 januari
worden een drietal mogelijke varianten voor
de toekomst van de polder besproken. De
varianten gaan allen uit van openheid van het
landschap en agrarisch gebruik van de polder.
Wel variëren ze in de mate waarin wordt
ingegrepen in de bestaande situatie.
-- Bijeenkomst 3: Op 21 februari leggen we de
drie varianten voor aan de aanwezige
Polderbewoners. Ditmaal hebben we ons
verzameld in het clubgebouw van RWA. We
vragen de polderbewoners welke variant de
voorkeur geniet en of bepaalde elementen
(verbreden watergang, aanleggen wandelpad,
etc.) wellicht zouden moeten verhuizen vanuit
een van de varianten naar een andere variant.

-- Eind 2010 verleent het ministerie van LNV
subsidie aan de gemeente Albrandswaard om
een Landschapsontwikkelingsplan op te
stellen voor Polder Albrandswaard.

-- Op 16 april wordt voorliggend stuk
oordeelsvormend besproken in de
raadscarrousel.

-- Op 31 oktober 2011 verleent de
gemeenteraad krediet voor het opstellen van
het LOP.

-- Vervolgens zal HKB aan de slag gaan met
tijdens de caroussel verkregen informatie en
het LOP opstellen.

-- Bijeenkomst 1:De aftrap van de visievorming
doen we met polderbewoners bij Abel op 30
november 2011, er zijn meer dan 80
geïnteresseerden
-- In december 2011 wordt een klankbordgroep
geïnstalleerd. Deze mensen wonen in, en om
de polder en willen een actieve bijdrage
leveren aan het proces. Samen met het
ambtelijk projectteam bereiden ze de
informatieavonden voor en leveren ook een
grote bijdrage aan de stukken die naar raad
en college gaan. Vanaf dit moment wordt 3
wekelijks vergaderd.
-- Bijeenkomst 2: op 9 januari komen met
wederom meer dan 80 bewoners samen in de
orchideeënkas van Dieter Brands. We vragen
de bewoners naar de kwaliteiten van de
polder en hun wensen voor de toekomst.
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7.2

Vervolgstappen

Het concept LOP zal aan bewoners,
raadscarrousel, en college worden voorgelegd
alvorens het op 2 juli 2012 aan de gemeenteraad
ter vaststelling zal worden aangeboden. Voor het
zover is zullen echter nog een aantal zaken
moeten gebeuren. We willen de raad een plan
voorleggen dat haalbaar is. Dat betekent dat er
zowel draagvlak zal moeten zijn onder de
bewoners als ook dat het plan financieel haalbaar
is. Het draagvlak denken we door de gekozen
procesgang gecreëerd te hebben. We blijven in
contact met de bewoners middels nog twee
bijeenkomsten om te zorgen dat ook het
uiteindelijke resultaat gedragen wordt. De
financiële haalbaarheid van de uitvoering van de
visie op het gebied is een volgende belangrijke
stap. Daartoe organiseren we kort na de
raadscarrousel van 16 april een bijeenkomst met
grondeigenaren en initiatiefnemers. De polder is
een schat die de bewoners graag behouden en
niet ten gelde maken door grootschalige
ontwikkelingen toe te staan. Agrarisch gebruik
wordt gezien als de manier om de polder te
bewaren voor de toekomst en van experts
hebben we vernomen dat dit een haalbaar plan
is.
Daarom wordt een bijeenkomst georganiseerd
waarvoor alle grondeigenaren in contact worden
gebracht met initiatiefnemers die graag zouden
ontwikkelen in de polder. De gemeente verzorgt
vooraf een presentatie om te laten zien wat de
ingeslagen richting is. Het is vervolgens aan
ontwikkelaren, andere initiatiefnemers en
grondbezitters om samen te werken om wensen
te realiseren en een bijdrage te leveren aan de
doelstellingen van het LOP.

Oprichten vereniging Albrandswaards
Landschap
De klankbordgroep heeft alvast het initiatief
genomen om te onderzoeken of een vereniging
voor het behoud van het polder landschap is op
te richten. We hopen en verwachten dat zo een
partij zal ontstaan die voor lengte van jaren de
polder zal beschermen tegen ongewenste
ontwikkelingen, een goede gesprekspartners zal
zijn voor de gemeente en ook zelf een heel
actieve bijdrage zal leveren aan het onderhouden
van het landschap.
Structuurvisie & Bestemmingsplan
Het LOP voor de Polder Albrandswaard krijgt
plaats in de Structuurvisie en voor 1 juli 2013 zal
ook het bestemmingsplan geactualiseerd
worden.
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