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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
118246 

Raadsvoorstel: 
120498 

Portefeuillehouder: 
Mieke van Ginkel 

     
     
     
 
Onderwerp 
Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet Jubileumbos om de aanleg van een jubileumbos 
verder te onderzoeken. 
 
Geadviseerde beslissing: 
1. Een voorbereidingskrediet ter grootte van € 50.000,- beschikbaar te stellen om te komen tot een 
eerste ontwerp van een Jubileumbos; 
2. Dit voorbereidingskrediet te dekken uit het budget kunstzinnie initiatieven Portland (Vestiagelden). 
 
 
Samenvatting: 

In de raadsmotie van 24 oktober 2011 wordt het idee voor een Jubileumbos geopperd. Dit idee 

spreekt ons college erg aan. 

Uit een voorbereidend onderzoek blijkt dat de locatie "Lage weg" een erg geschikte locatie hiervoor is. 

Dit in verband met de beschikbaarheid (eigendom OMMIJ/gemeente), de relatie met het toekomstige 

landschapspark en de relatie met de Buijtenhof. 

Het betrekken van maatschappelijke instellingen bij dit initiatief is eveneens een wens. De invulling 

van het Jubileumbos richt zich op activiteiten rond vieren en herdenken. Wij willen nog in deze 

raadsperiode de start met de aanleg ervan maken. 
 
 
Toelichting: 
 
Relatie met het Buijtenland van Rhoon 
De voorgedragen locatie van het Jubileumbos (zie bijlage 1) maakt deel uit van een totale 
gebiedsontwikkeling die onder de noemer het Buijtenland van Rhoon valt. Het Buijtenland van Rhoon 
kent zowel gemeentelijke als provinciale aandacht en investeringen. De provincie ziet het noordelijk 
deel van deze gebiedsontwikkeling als recreatief in te vullen omgeving. De vraag is wat die 
recreatieve invulling gaat behelzen. Het Jubileumbos kan hierbinnen passen. Zo is het Jubileumbos 
niet opzichzelfstaand, maar in gebruik samenhangend met het Buijtenland van Rhoon. Het kan 
bezocht gaan worden door verschillende doelgroepen uit Albrandswaard, maar mogelijk ook uit 
Barendrecht en Rotterdam (zuid). 
 
We moeten weten "wat" en "voor wie" het jubileumbos is. Het voorstel is om met een beknopte visie 
op de voorgaande twee punten te komen, voordat we met een geschikt inrichtingsplan maken. 
Met het onderstaande stappenplan moeten de voorgaande punten helder in beeld komen. 

- Vieren en herdenken in een bos of landschap: een eerste verkenning van ideeën (inwoners en 
eigen medewerkers); 

- Opstellen scenario's/denkkader dat past binnen de motie, toekomstvisie en 
(ontwerp)structuurvisie 

- Doelgroepen en partijen in beeld: recreatieve doelgroepen in beeld die gebruik zouden 
kunnen gaan maken van het Jubileumbos en partijen die een rol kunnen vervullen bij de 
ontwikkeling en het beheer van zo'n locatie  

- Excursie voorbereiden langs voorbeeld projecten (georganiseerd door landschapsarchitect of 
andere deskundige op basis van de voorgaande input).  

- Aanscherping doelstellingen/nota van uitgangspunten 
-  Planontwerp maken 
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Het voorbereidingskrediet van € 50.000,- is voor het dekken van de kosten t/m dit planontwerp. 
 
 
Werkwijze 
De voorbereidingskredieten kennen drie fasen. In de eerste fase besluit u als raad om een initiatief 
nader te onderzoeken. Initiatieven zijn dan nog vrij globaal. Bij dit onderzoek hoort een globale 
kostenraming. In de eerste fase beantwoorden we de vraag wat het plan inhoudt en hoe zich dat 
verhoudt tot de locatie. De tweede fase is de uitwerkingsfase. Hiervoor zal weer apart krediet 
gevraagd worden of in dit geval voorgesteld worden om het in de begroting op te nemen.  In de 
uitwerkingsfase worden de ruimtelijke kaders verder uitgewerkt (bijv. stedenbouwkundig, 
gebiedsonderzoeken e.d.). Tot slot resulteert de realisatiefase en zal het project ten uitvoer worden 
gebracht.  
 
Financiële aspecten: 
 
Werkwijze 
Voor het behandelen van initiatieven worden kosten gemaakt. Dit zijn o.a. personele kosten zijn, 
inhuur van specifieke deskundigheid, opstellen van producten en plannen e.d. Om die kosten te 
kunnen maken stelt te raad een voorbereidingskrediet beschikbaar.  
 
Budget 
Door Vestia is een budget van € 120.000 beschikbaar gesteld voor het tot stand brengen van 
initiatieven met kunstzinnige waarde in of nabij Portland. 
Wij menen dat het initiatief vanuit de raad voor een herdenkingsbos en de vormgeving ervan die de 
initiatiefnemer voor ogen staat hierin past, mede gezien de ligging van de beoogde locatie. 
Wij stellen voor het voorbereidingsbudget te dekken uit deze gelden. 
 
Raming Jubileumbos Bedrag 
Projectleider € 20.000,00 
Landschapsarchitect € 19.000,00 
Programma manager 
structuurvisie 

€ 2.000,00 

Ondersteuning € 5.000,00 
Beheer en Onderhoud € 4.000,00  
TOTAAL € 50.000,00
  
  
 
Voor de uitwerking van het ontwerp en de realisatie van het jubileumbos wordt opnieuw een krediet 
aangevraagd. De omvang van dit krediet kan pas geraamd worden als de uitgangspunten voor het 
jubileumbos vastgesteld zijn en een ontwerp voor handen. 
 
Voor wat betreft de globale planning staat ons voor ogen: 
- december 2012 - april 2013: initiatieffase, afsluitend met een eerste ontwerp; 
- mei 2013 - september 2013: uitwerking; 
- oktober 2013: start aanleg. 
 
 
Doel: 

In de aangenomen raadsmotie van 24 oktober 2011 wordt het idee voor een Jubileumbos geopperd. 

Dit initiatief spreekt ons erg aan. Met dit raadsvoorstel geeft het college verdere invulling aan het plan 

van een Jubileumbos dat zich richt op activiteiten rond vieren en herdenken. 
 
Betrokken belangen: 
De betrokken belangen worden met dit onderzoek in beeld gebracht 
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Belangenafweging: 
De belangenafweging vindt niet in de initiatieffase plaats maar volgt in de volgende fase 
 
Scenario's: 
De scenario's worden met dit onderzoek in beeld gebracht 
 
Scenariokeuze en resultaat: 
De scenariokeuze vindt niet in de initiatieffase plaats maar volgt in de volgende fase 
 
Communicatie: 

Door middel van het voorgaande stappenplan een participatietraject opzetten waarmee betrokkenen 

mede verantwoordelijkheid willen dragen voor de realisatie en het beheer van het Jubileumbos.  
 
Evaluatie en controle: 

De raad beoordeelt het resultaat van deze initiatieffase alvorens middelen beschikbaar te stellen voor 

uitwerking en realisatie. 
 
 
 
Bijlagen: 

  120465: Kadastrale kaart Jubileumbos  
  120494: Printversie raadsvoorstel  inzake beschikbaarstellen voorbereidingskrediet 

Jubileumbos om de aanleg van een jubileumbos verder te onderzoeken  
 

 
Poortugaal, 16 oktober 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,  De loco-burgemeester, 

 

 

Hans Cats  Drs. Bert G. Euser mba 
 


