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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma E Ruimtelijke 
ordening en Wonen 

BBVnummer: 
120462 

Raadsvoorstel: 
120790 

Portefeuillehouder: 
Raymond van Praag 

     
     
     
 
Onderwerp 
Vrijgeven Ontwerp Structuurvisie Albrandswaard 2025 voor inspraak 
 
Geadviseerde beslissing: 
De Ontwerp Structuurvisie vrijgeven voor inspraak  
 
Proces: 
 
Vorige fase: 
Bij de vaststelling van de Ontwerp Toekomstvisie op 2 april hebben we u aangekondigd dat de 
definitieve Toekomstvisie wordt uitgewerkt in een drietal documenten: 

1) Structuurvisie Albrandswaard 2025 
2) Actieprogramma Toekomstvisie Albrandswaard 2025 
3) Communicatiestrategie Merkontwikkeling Albrandswaard 

 
Huidige fase: 
U wordt gevraagd de Ontwerp Structuurvisie vrij te geven voor de inspraak.  
 
Vervolg: 
Vaststelling van de Toekomstvisie en Structuurvisie staat gepland voor de raadsvergadering van 18 
februari. Het vaststellen van de Toekomstvisie en de Structuurvisie zijn bevoegdheden van de raad. In 
het Actieprogramma en de Communicatiestrategie beschrijven we hoe we met de 
netwerkpartners/initiatiefnemers handen en voeten geven aan deze strategische documenten. De 
kosten voor uitvoering van het Actieprogramma en de Communicatiestrategie voor 2013 en 2014, 
zoals door ons worden ingeschat, zijn opgenomen in de begroting die op 12 november ter 
besluitvorming aan u voorligt. Na vaststelling van de begroting kunnen we het concept 
Actieprogramma en de concept Communicatiestrategie samen met onze 
netwerkpartners/initiatiefnemers verder uitwerken. Tussen 12 november en 13 december initiëren we 
gesprekstafels rond verschillende initiatieven. Op 13 december willen we een inloopavond 
organiseren voor partners om de acties voor de komend twee jaar aan elkaar te presenteren en zo de 
inhoud van het Actieprogramma en de Communicatiestrategie fijn te slijpen. Raadsleden zijn op deze 
avond welkom om deze stap mee te maken. Eind december/ begin januari kunnen wij dan besluiten 
over een definitieve versie van het Actieprogramma en de Communicatiestrategie. Omdat deze 
documenten goed laten zien hoe de Toekomstvisie en Structuurvisie ook daadwerkelijk praktisch 
worden gemaakt in de samenwerking met partijen en communicatie, zullen we de definitieve 
documenten aan u ter kennisname meesturen als bijlage bij het raadsvoorstel van 18 februari.   
 
Planning 
29 oktober carrousel:  Budgetten Actieprogramma en Communicatiestrategie in kader  
    begroting - voorbereidend besluitvormend 
 
12 november raad:    Budgetten Actieprogramma en Communicatiestrategie in kader 
    begroting - besluit 
 
5 november carrousel:  Ontwerp Structuurvisie (exclusief sport- en welzijnsaccommodaties - 
    voorbereidend besluitvormend 
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19 november carrousel:  Toekomstscenario sport - en welzijnsaccommodaties -   
    oordeelsvormend 
 
26 november raad:  Ontwerp Structuurvisie inclusief voorkeursscenario sport- en 
    welzijnsaccommodaties  - vrijgave inspraak 
 
13 december Inloopavond partners Toekomstvisie (raad toehoorder) 

- Actieprogramma  
- Communicatiestrategie Merkontwikkeling Albrandswaard  

  
4 februari carrousel:  Toekomstvisie Albrandswaard 2025 - voorbereidend besluitvormend 
    Structuurvisie Albrandswaard 2025 - voorbereidend besluitvormend 
    Nota van beantwoording Structuurvisie Albrandswaard 2025 -  
    voorbereidend besluitvormend 
    Actieprogramma Toekomstvisie Albrandswaard 2025 - ter kennisname 
    Communicatiestrategie Merkontwikkeling Albrandswaard - ter  
    kennisname 
 
18 februari raad:  Vaststelling Toekomstvisie en Structuurvisie - besluit 
 
 
Belangenafweging: 
De belangenafweging wordt in de Nota van beantwoording gemaakt.  
 
Scenario's: 
Voor de sport- en ontspanningsaccommodaties is in september een haalbaarheidsstudie gestart naar 
drie scenario's. De uitkomsten van deze haalbaarheidsstudie worden verwerkt in de Toekomtvisie en 
Structuurvisie.   
  
Scenariokeuze en resultaat: 
Deel 1 van het haalbaarheidsonderzoek geeft als resultaat dat het oorspronkelijke aantal van drie 
scenario's teruggebracht kan worden naar een voorkeursscenario (plan A) en een minimaal scenario 
(plan B). In de carrousel op 19 november wordt aan u gevraagd een oordeel uit te spreken over welk 
scenario als uitgangspunt genomen moet worden voor de ontwerp Structuurvisie. Het college heeft 
een duidelijke voorkeur voor plan A. In de komende maanden zal in fase 2 van de 
haalbaarheidsstudie moeten blijken of dit scenario daadwerkelijk haalbaar is. Om aan het einde van 
fase 2 een goede afweging te kunnen maken en geen tijd te verliezen mocht plan A niet haalbaar zijn, 
wordt parallel de haalbaarheid van plan B onderzocht. Het resultaat van fase 2 van het 
haalbaarheidsonderzoek wordt verwerkt in de definitieve Toekomstvisie en Structuurvisie die op 18 
februari aan u ter besluitvorming wordt voorgelegd.       
 
Communicatie: 
In de week van 23 oktober wordt de 4e editie van de Toekomstvisiekrant huis aan huis verspreid. 
Deze 4e editie is volledig gewijd aan de Structuurvisie. 
Na de raadsbehandeling op 26 november wordt  de Structuurvisie voor een periode van zes weken ter 
inzage gelegd van 30 november tot en met 11 januari. Op basis van de inspraakreacties wordt een 
nota van beantwoording opgesteld. Ervan uitgaande dat de inspraakreacties niet tot grote wijzigingen 
van de Structuurvisie en Toekomstvisie kunnen we de definitieve Structuurvisie en Toekomstvisie, 
inclusief nota van beantwoording vaststellen in het college van 22 januari ten behoeve van 
behandeling in de carrousel en raad op 4 en respectievelijk 18 februari. De 5e en laatste editie van de 
Toekomstvisiekrant, die in de week van 18 februari wordt verspreid, zal gewijd zijn aan de definitieve 
vaststelling van de Toekomstvisie en Structuurvisie, maar vooral ook aan de initiatieven van onze 
netwerkpartners/initiatiefnemers en de communicatie hierover.  
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Bijlagen: 

  120624: Ontwerp structuurvisie Albrandswaard 2025  
  120627: Ontwerp structuurvisie 2025 - platte tekst  
 

 
Poortugaal, 23 oktober 2012 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de loco burgemeester, 

  
Hans Cats drs. B.G. Euser, mba 
 
 


