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Geachte heer Van der Graaff, 
 
U hebt ons op 5 februari 2020 verzocht tot toezending van de concept-intentieovereenkomst tussen 
gemeente en Antes/Delta. Wij kunnen niet aan uw verzoek tegemoet komen. We bieden u wel een 
alternatief aan. We lichten ons standpunt graag aan u toe. 
 
Op ambtelijk niveau zijn de afgelopen periode met Antes ideeën ontwikkeld om tot een tekst te komen 
voor een intentieverklaring tussen Antes en de gemeente over het initiatief van Antes om op haar terrein 
in Poortugaal woningbouwactiviteiten te ontwikkelen. 
Aan ons college is evenwel geen concept voorgelegd. Er is geen document beschikbaar waarvoor wij 
bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. Om deze redenen kunnen wij niet aan uw verzoek tegemoet 
komen.  
Voor uw informatie voegen wij hieraan toe dat de ambtelijke werkzaamheden inzake  een tekst zijn 
gestaakt op het moment dat wij, op 3 februari jl. tijdens de raadsvergadering, hebben aangegeven dat wij 
de tijd voor een intentie-overeenkomst niet rijp vinden. 
 
Wij zijn uiteraard bereid met u en de andere leden van de gemeenteraad op korte termijn in gesprek te 
gaan over onze intenties omtrent het initiatief van Antes voor woningbouw op hun terrein. Wij hebben 
hierover een raadsinformatiebrief gestuurd. Wanneer deze brief in B&A aan de orde komt willen wij met u 
dieper ingaan op dit onderwerp. Desgewenst nodigen wij hiervoor ook vertegenwoordigers van Antes bij 
uit. 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris,        de burgemeester, 

  
Hans Cats  drs. Jolanda de Witte 


