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1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Voorkeursrecht landschapspark 
De heer Bergmann licht toe dat er twee onderwerpen behandeld worden, nl. verlenging van het 
bestaande voorkeursrecht van het landschapspark - in verband met het niet tijdig kunnen vaststellen 
van het bestemmingsplan - en de vestiging van een nieuw voorkeursrecht, omdat bij de uitwerking 
van het concept bestemmingsplan is gebleken dat meer gronden bij het voorkeursrecht betrokken 
moeten worden dan tot nu toe was gedaan.  
 
Naar aanleiding van het besluit van het college zijn zienswijzen ingediend. De heer Bergmann geeft 
de insprekers als eerste het woord. 
 
De heer Warnaar spreekt zich uit, dat de hele gang van zaken rond deze wet Voorkeursrecht weer 
exemplarisch is voor de minachting richting de bewoners van het Buytenland en de onzorgvuldigheid 
waarmee er met hun belangen wordt omgegaan. 
 
Het is al niet leuk als je al jarenlang in onzekerheid verkeert over je toekomst, je bedrijf, je woon- en 
leefomgeving. Maar als je dan ook nog eens persoonlijk wordt benadeeld omdat “men” meent zo 
nodig een claim op je eigendom te moeten gaan leggen wordt dat gevoel er zeker niet beter op. 
Zeker niet als daar dan nog eens een extra beslag komt, een soort extraatje van onze lokale 
overheid, waarbij je eigendom, waar je jaren vóór gewerkt en aan gewerkt hebt wordt gedecimeerd 
tot een postzegel – bij de een ook nog eens wat groter als bij de ander. Mensen, die toch al 
slachtoffer zijn van alle plannen, nog eens extra op stang jagen door ook een claim te leggen op hun 
erven, schuren en tuinen.  
 
Bij de zorgvuldigheid van dit hele proces zet ik dan ook hele grote vraagtekens. De wethouder stelt 
op papier wel dat hij zorgvuldigheid boven snelheid verkiest en spreekt ook over kwaliteit boven tijd, 
maar dat is hierbij toch zeker niet het geval. 
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Binnen 2 weken word je geacht een zienswijze ingediend te hebben. Deze wordt dan binnen een 
week van een reactie voorzien (briefhoofd zegt zelfs 2 februari =  3 werkdagen) in een nota aan de 
raad. De stukken hiervoor zaten pas vanmorgen bij de ochtendkrant in mijn brievenbus – 
zaterdagmiddag heb ik de reguliere post uit de bus gehaald, toen was er nog niets. Dus inhoudelijk 
kun je dan onmogelijk iets voorbereiden en binnen een dag mag je dan je agenda proberen vrij te 
maken om deze carrouselvergadering bij te wonen. Praat ik nog niet eens van mensen die wellicht op 
vakantie zijn in deze periode, ziek zijn of anderszins afwezig. 
 
Ik zou wel een ruimere voorbereidingstijd voor deze avond willen hebben gehad. Nu moet ik even 
snel iets uit de hoed toveren en op papier zetten, waarbij ik op deze korte termijn ook niet terug kan 
vallen op mijn juridische adviseur. Ik behoud me dan ook uitdrukkelijk het recht voor hier in latere 
instantie nog op terug te komen mocht deze dat nodig en nuttig achten. 
 
Wat mij allereerst opvalt, is dat blijkbaar niemand steekhoudende argumenten naar voren heeft 
kunnen brengen om het voorliggende voorstel aan te vechten. Overal staat tenminste de standaard 
slotregel “wij zijn van mening dat deze zienswijze geen aanleiding geeft tot aanpassing van het 
voorstel”. Maar volgens mij zijn er wel meer teksten in de antwoorden gestandaardiseerd en met 
copy-paste afgewerkt. Omwille van de snelheid denk ik dan, maar waar is de door de wethouder zo 
gepropageerde zorgvuldigheid dan gebleven. 
 
Ik blijf me verzetten tegen de gronden waarop u meent recht te hebben om een WVG op mijn 
eigendom van toepassing te verklaren. Dat kan alleen indien de bestemming wordt gewijzigd. 
In mijn geval is dat volgens de stukken van agrarisch naar een niet-agrarische (recreatie en natuur). 
Mijn grond is geen agrarische grond en ook niet als zodanig in gebruik. Het is niet in gebruik voor 
landbouw, ik ben ook geen boer, het wordt daar ook niet voor verhuurd of zal in de toekomst ook niet 
als zodanig worden ingericht.  
 
Het is een landschapstuin die past in het landgoed dat wij nu al in de loop van 25 jaar aan het 
ontwikkelen zijn geweest. Waar al onze tijd, geld en energie is gaan zitten in het in oude staat 
terugbrengen van de boerderij en haar omgeving. Het heeft dus al een bestemming natuur en 
recreatie, zeker gezien de toekomstige plannen die wij rond het atelier van mijn vrouw nog hebben. 
 
Het 2e, nieuwe WVG gedeelte dat men wil gaan vestigen, is voorzover het al niet vreemd genoeg 
was, nog veel gekker want daaronder vallen onze erfbeplanting, achteringang schuur, erfverharding, 
tuin en boomgaard. Welk maatschappelijk nut deze extra WVG mag dienen is ons helemaal 
onduidelijk. Hoe kan je een erf en bosplantsoen nu als agrarisch zien? 
 
De WVG maakt in de toekomst tevens de onteigening van de gronden gemakkelijker, iets waar ik ook 
bang voor ben. Met de grenzen die in de WvG zijn opgenomen kan, bij bijvoorbeeld een 
inpassingsplan van de provincie, heel makkelijk tot onteigening worden overgegaan tot aan de 
gestelde grenzen en kaders – iets wat de provincie ook zelf heeft aangegeven als argumentatie om 
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een Inpassingsplan voor te bereiden voor dit gebied. In dat geval zouden wij alleen een boerderij met 
een moestuin overhouden en blijft er van ons landgoed bijna niets over, hetgeen de complexwaarde 
en landschapswaarde van het geheel enorm verminderd. 
 
Verder is het ook zo dat dit voornemen haaks staat op uw streven om de Albrandswaardse Variant tot 
uitvoering te brengen. In de Albrandswaardse Variant wordt namelijk gesproken over het  
conserveren en behoud van de aanwaspolder als historische oudste polder van het Buitenland. In de 
Albrandswaardse Variant is deze aanwaspolder dan ook door architect Peter Verkade versterkt en 
“uitgelicht” door er brede watergangen omheen te leggen en het gebied en zijn verkaveling zo te 
houden als het is. Historisch cultureel erfgoed. 
Deze aanwaspolder ligt aan weerszijden van de Oudeweg. Door de noordkant daarvan nu als 
recreatie- en natuur te bestemmen, waarin ook nog eens ruimte voor een rode invulling wordt 
gegeven (wijzigingen 2 en 3 in het OBP), gaat u dus tegen uw eigen Albrandswaardse Variant in. 
Want daarin zou het betreffende gebied ook conserverend en agrarisch bestemd worden. 
Ik vraag me dus af waarom u akkoord zou gaan met de bestemmingswijziging voor dit gebied en met 
de daaraan gekoppelde WVG in zou willen stemmen. 
 
Tenslotte vraag ik me af waarop het antwoord in de reactienota is gebaseerd “dat het de vraag is of 
de heer Warnaar tot zelfrealisatie kan overgaan”. Wie van de heren die dit stuk hebben beantwoord 
heeft daarover met ons gesproken en wat onze plannen dan werkelijk zijn?  
Wij hebben (op ons initiatief overigens) één gesprek gehad over het Ontwerpbestemmingsplan en 
daarin werd aangegeven dat onze plannen wel degelijk zouden kunnen passen binnen de 
toekomstige bestemming van het gebied. Waarom zou dat dan nu ineens veranderd zijn?  
 
Kortom, er zijn voldoende gronden aanwezig om grote twijfels te hebben bij het voorliggende college-
voorstel en ik zou u dan ook willen vragen, zeker met het oog op de genoemde afwegingen en de 
onzorgvuldige uitvoering van de gehele procedure, hier verder GÉÉN  medewerking aan te verlenen. 
 
Met dank voor uw aandacht, 
 
De heer Vos spreekt in: 
In reactie op uw reactie op punt 3: ik citeer: Indien de heer Vos zich niet kan vinden in de begrenzing 
wonen etc. Waar haalt u dat vandaan. Het gaat hier toch over de WVG en niet over de bestemming 
wonen. 
Mijn bezwaar is het in tweeën splitsen van mijn bedrijf door de WVG. U suggereert dat ik gewoon kan 
blijven wonen. Bij dat gewoon blijven wonen moet dan wel opgemerkt worden dat het grootste 
gedeelte van mijn gebouwen ineens mijn buren geworden zijn. U maakt immers onderscheid door 
een deel van de bedrijfsgebouwen te bestemmen met wonen en de andere gebouwen op hetzelfde 
erf de WVG op los te laten. Dit geldt trouwens voor alle boerderijen in het gebied. Hoe moet het 
toekomstig gebied dan beheerst worden als alle bedrijven eerst de grootste helft van de 
bedrijfsgebouwen kwijtraken. Ik ga er tenminste vanuit dat als u eerst alle gebouwen buiten de WVG 
houdt en vervolgens toch het maximale onder de WVG brengt, dit tot doel heeft de boel aan te kopen.  
Ik heb u uitgelegd al 10 jaar in het proces constructief mee te denken aan de oplossing voor de 
invulling van de 600 ha. Met de bijlage heb ik u kennelijk niet kunnen overtuigen dat er wel degelijk 
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overleg is om met boeren de invulling voor elkaar te krijgen. Ten overvloede, in het bestemmingsplan 
wordt over verbrede landbouw, graanbedrijven en het telen van gewassen. Om kort te gaan, dit zal 
niet meevallen vanuit de geel gearceerde woonbestemmingen. Ik weet niet hoe ver u terug wilt gaan 
in de tijd maar het stallen van koeien in het woonhuis is toch wel erg lang geleden. 
Mochten we het niet eens worden en ik voel me genoodzaakt het bedrijf aan te bieden aan de 
gemeente heb ik een woonhuis te koop met op hetzelfde erf twee bedrijfsgebouwen waarin 
bijvoorbeeld een horecagelegenheid zou kunnen komen. Deze situatie is niet gewenst en ik als 
eigenaar van de panden zou werkelijk niet weten waarom iemand anders dat beter zou kunnen dan 
ik. 
  
Afsluitend wil ik nog het volgende kwijt. 
Als u als toehorende raad de illusie had dat er nog landbouwers zijn die vertrouwen hebben nog iets 
te kunnen betekenen in het plan, moet ik u met spijt vertellen dat ik alle vertrouwen in de overheid 
begin te verliezen. Ik citeer uit uw reactie op mijn zienswijze: 
Uit punt 2 “Voor de gronden van de heer Vos is in het bestemmingsplan voorzien in de bestemming 
‘natuur 2’. Gezien de toekomstige bestemming ligt het NIET voor de hand om zijn bedrijf in dit gebied 
uit te breiden. De heer Vos zal daarom zijn bedrijf moeten verplaatsen”. 
Dit is formeel onjuist. De gronden van de heer Vos zijn niet alleen natuur 2 en derhalve is het ook niet 
vanzelfsprekend dat het agrarisch ondernemen zal uitsterven. De KAART. 
 
De heer Jansen is sinds 2 november 2009 eigenaar van een woonhuis aan de Essendijk en is 
redelijk blanco. Van de wet voorkeursrecht had ik nog nooit gehoord. Ik heb mij niet zo goed 
voorbereid als de voorgaande heren. Ik heb pas afgelopen zaterdag de brieven in de bus gehad. Er 
wordt een pizzapunt van mijn grond afgehaald. Ik begrijp niet zo goed waarom dit moet gebeuren. Dit 
schijnt in het ontwerp bestemmingsplan gestaan te hebben. Ik heb gesproken met de heer 
Wunderink en heb naar aanleiding van de aangetekende brieven alsnog een zienswijze ingediend. Ik 
heb hierop geen reactie ontvangen. Gezien de situatie zou uit coulance mijn zienswijze alsnog in 
behandeling worden genomen. Nogmaals ik zie niet in wat het nut is van het weghalen van dit stuk 
grond. Het enige wat ik zou kunnen verzinnen is het gelijktrekken van de grond met de buurman. De 
situatie is echter niet zoals op de kaart is aangegeven en van gelijktrekking is geen sprake. De heer 
Jansen geeft aan dat hij zich niet aan de indruk kan onttrekken dat hij hierdoor zwaar benadeeld 
wordt. 
 
De heer de Jongh vraagt wat het verschil is tussen de geldende WVG met wat wordt voorgesteld. 
De heer van Wolfswinkel. De uitleg over de WVG en de reden waarom voorkeursrecht op de 
percelen wordt gelegd is niet duidelijk. Met name waarom op woongedeelten WVG wordt gelegd. 
Ook de uitbreiding van het voorkeursrecht behoeft uitleg. Waarom is dit zo gedaan. 
De heer vd Graaff heeft dezelfde vragen als hiervoor gesteld zijn en daarbij nog hoe staat het nu met 
de procedure. Hebben wij bij het vrijgeven van de inspraak op het bestemmingsplan zicht gehad op 
de uitbreiding van de WVG. Is het ook mogelijk om niet te verkopen als je onder de WVG valt en zou 
je dan in een onteigeningsprocedure terecht kunnen komen. 
Mevrouw Rooimans geeft aan de hele procedure inmiddels een zooitje te vinden. We gaan weer 
terug naar af. 
De heer Euser valt een aantal zaken op. Een jaar geleden zijn wij in een besloten vergadering in de 
WVG gerold. Zijn partij heeft toen tegengestemd. Blijkbaar kan de uitbreiding nu wel in de 
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openbaarheid. Hij ziet een merkwaardig verschil in procedure. De raad is een bepaald traject 
ingeslagen. Het voorliggende ontwerp bestemmingplan komt bij goedkeuring dicht bij de 
Albrandswaardse variant. Door het spel dat we nu spelen met deze uitbreiding van het WVG lopen 
wij het risico de partijen, die we straks nodig hebben, van ons vervreemden. De heer Euser twijfelt of 
de weg die we nu bewandelen de juiste is en geeft duidelijk aan dat zijn partij wel eens tegen zou 
kunnen stemmen. Tevens twijfelt hij of we de Albrandswaardse variant wel overeind kunnen houden. 
De heer Polder. Er is al heel veel gezegd over het onderwerp. Hij begrijpt goed de gevoelens van de 
burgers en begrijpt dat het vertrouwen in de gemeente is geschonden. Waarom vestig je een WVG? 
Om speculatie met gronden te voorkomen. We weten inmiddels allemaal wat de bestemming van de 
gronden is en welke waarde ze hebben. Wat is dan nog het nut van het uitbreiden van de WVG op 
woongronden en het verlengen van de bestaande WVG? De heer Polder vraagt argumenten van het 
college waarom voor deze weg gekozen is. 
De heer Goedknegt geeft aan dat er twee zaken aan de orde zijn. De verlenging WVG die gezien de 
huidige situatie wel op zijn plaats is. Over de vestiging van voorkeursrecht heeft hij zijn twijfels. Hij 
vraagt de wethouder wat het betekent als de vestiging op het nieuwe stuk niet plaatsvindt. Wat heeft 
dat voor invloed op de procedure voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Wat kunnen we dan 
wel en niet doen. De gevolgde procedure verdient geen schoonheidsprijs. 
 
De voorzitter verzoekt de heer van Praag in te gaan op de volgende 4 punten:  
1. Procedure van vestiging en verlenging en de consequenties van wel en niet doen.  
2. Waarom nieuwe vestiging het nu moet gebeuren en waarom het niet in het verleden is gebeurd.  
3. Aangeven hoe aankoop van gronden gebeurt onder de huidige WVG  
4. De communicatie, hoe het gegaan is en hoe het straks verder gaat. 
 
De raad verkeerde een tijd lang in de veronderstelling, dat zij een bestemmingsplan op 22 februari 
2010 zouden gaan vaststellen. Zo ja, dan zou het voorkeursrecht meteen stilzwijgend met 10 jaar zijn 
verlengd. Dat moet u zich goed realiseren. Het college heeft er voor gekozen - vanwege de 
zorgvuldigheid van de behandeling van de zienswijzen op het bestemmingsplan – het 
bestemmingsplan niet op 22 februari a.s. te laten vaststellen. Consequentie hiervan is dat de WVG 
aan het eind van deze maand verloopt. Je moet dus de WVG verlengen. 
De heer vd Graaff vraagt of de stilzwijgende verlenging met 10 jaar - bij het vaststellen van het 
bestemmingsplan eind deze maand - dan ook zou gelden voor de extra gebieden waar we vanavond 
over praten? 
Wethouder van Praag. Dat gold niet automatisch maar naar aanleiding van het werk wat intussen 
gedaan is, is vast komen te staan dat tussen het voorontwerp en het ontwerpbestemmingsplan 
verschillen zitten in de gebieden waarop WVG is vastgelegd. Een aantal gebieden, waarop in eerste 
instantie geen voorkeursrecht was gevestigd, komen daar nu wel voor in aanmerking. 
De heer vd Graaff vindt het verschil wel essentieel. Stel dat we het bestemmingsplan hadden 
vastgesteld, waren de extra gebieden hier dan automatisch in meegenomen?  
Mevrouw de Vries Er is een verschil tussen de bestemmingen wonen van nu aangeven en die van 
2007. We hebben nu meer informatie dan toen we het WVG voorstelden. De wens is alle situaties op 
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percelen gelijk te trekken. Qua procedure maakt het niet uit of je dat voorkeursrecht nu vaststelt of 
dat je dat zou doen bij het vaststellen van het bestemmingsplan. Het moet hoe dan ook gebeuren. 
De heer vd Graaff vraagt wat de achterliggende gedachte is. 
De heer Wunderink geeft aan dat je in gelijke situaties gelijk dient te handelen. De agrarische 
bestemming moet dan voor alle vierkante meters in het gebied gelijk zijn. 
Wethouder van Praag: Door de situatie waarin we nu verkeren met de provincie, krijgen we te maken 
met een inpassingsplan of niet. De gemeente heeft altijd gesteld, dat het de voorkeur heeft dat de 
lokale overheid aangeeft wat er met het gebied moet gebeuren boven een hogere overheid. We 
zullen alles op alles zetten op te voorkomen dat er een inpassingsplan komt. Het is maar zeer de 
vraag of in een inpassingsplan ruimte is voor de Albrandswaardse variant. We willen dat dan ook niet 
in handen van een ander leggen.  
Een WVG is een instrument voor de overheid om er voor te zorgen dat wat ons voor ogen staat ook 
kan worden gerealiseerd zonder inmenging van derden. Het is een instrument dat je alleen wil 
inzetten als het echt nodig is en je probeert zaken te regelen door met elkaar in gesprek te gaan. 
Onze wens is dat we de Albrandswaardse variant kunnen maken en er samen uitkomen. Dat wil niet 
zeggen dat je als overheid niet de stappen moet nemen die juridisch nodig zijn om je belangen te 
behartigen. 
De heer Euser vraagt zich af als de provincie besluit om te gaan inpassen of de provincie dan erg is 
geholpen als wij over 14 dagen besluiten om de WVG te verlengen of maken we het de provincie dan 
extra moeilijk? 
Mevrouw de Vries geeft aan dat op dit moment de WVG een instrument is voor de gemeente. Als de 
provincie overgaat tot inpassing dat gaat dit recht over van de gemeente naar de provincie. Als je als 
gemeente zegt, dat wij het bestemmingsplan willen maken dan kun je ook het voorkeursrecht 
toepassen; als je het overlaat aan de provincie dan ben je ook je voorkeursrecht kwijt. In zoverre is 
het van belang om een keuze te maken. 
De heer Euser geeft aan dat het een bevoegdheid en geen verplichting is. We kunnen er voor kiezen 
of niet en hij ziet niet goed in op welke wettelijke basis dit dan kan overgaan naar de provincie. Welke 
procedure moet de provincie dan volgen en hoe gaat dit in zijn werk? 
Mevrouw de Vries geeft aan dat zolang er geen inpassingsplan komt, de provincie geen bevoegdheid 
heeft en deze dus ook niet kan gebruiken. Als de raad zegt we vestigen geen WVG dan zal dit 
meewegen in de beslissing van de provincie om al dan niet tot een inpassingsplan te komen.  
De heer Euser proeft hieruit laten we nu maar snel kiezen voor de WVG dan hebben we misschien 
nog een kans dat er van de kant van de provincie geen inpassingsplan komt anders gaat de 
provincie gebruik maken van zijn bevoegdheden. 
De heer van Praag geeft aan dat er een afweging gemaakt moet worden. Ook de provincie zal een 
afweging maken en de WVG is een van de onderdelen op basis waarvan die afweging gemaakt 
wordt. Hij benadrukt dat we niet alleen moeten uitgaan wat anderen misschien kunnen gaan doen 
maar dat we zelf de risico’s afwegen van wat we willen doen ten opzichte van de alternatieven. 
De heer vd Graaff wil graag de wettelijke basis zien op basis waarvan de provincie de WVG over kan 
nemen. Er liggen allerlei belangen bij de provincie die in brieven worden onderstreept en ons 
handelen onder druk zet. Hij vraagt zich af of onze burgers gediend zijn bij een inpassingsplan en of 
wij door het niet nemen van een aantal beslissingen het de provincie moeilijker kunnen maken. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pagina 7 
 

 

 

De heer de Jongh stelt voor een scenario neer leggen van bijv. een van de insprekers. Wat gebeurt 
er met zo’n stuk grond als daar wel of geen WVG op ligt. 
De heer van Praag vindt het niet verstandig om de beste strategie richting provincie in een openbare 
vergadering te bespreken, maar adviseert de heer de Jongh om wel alle scenario’s te exploreren. Hij 
onderschrijft wat de heer vd Graaff gezegd heeft over waar onze burgers het beste mee gediend zijn. 
Albrandswaard heeft altijd ingezet op het zelf maken van een bestemmingsplan, die de 
Albrandswaardse variant mogelijk maakt om een inpassingsplan te voorkomen. Om de reden dat dan 
zeer waarschijnlijk de Albrandswaardse variant er niet komt.  
De heer Euser geeft aan dat we - om de Albrandswaardse variant te realiseren - alle betrokkenen in 
dit gebied hard nodig hebben. Op dit moment echter valt regelmatig het woord wantrouwen en hij 
vraagt zich af of het middel niet erger is dan de kwaal. 
De heer Wunderink geeft een toelichting op de techniek van de WVG omdat hij denkt dat er wat 
misverstanden aan het rijzen zijn. Je kan de WVG vestigen of niet; als het gevestigd is kun je het 
gebruiken of niet. Wat verandert er aan de rechtspositie van de eigenaar van de grond als 
voorkeursrecht gevestigd is? Het betekent dat de eigenaar als hij de grond wil verkopen dit eerst aan 
de gemeente moet aanbieden. Het is een instrument om speculatie in het gebied te voorkomen om 
de gemeente te dwarsbomen. Naar alle waarschijnlijkheid zal je - gezien de soort grond waar we het 
over hebben - om die reden weinig gebruik hoeven maken van de WVG. Als een particulier de grond 
niet wil verkopen dan heeft de WVG geen betekenis. De WVG helpt absoluut noch de provincie noch 
de gemeente bij eventuele verwerving van grond door onteigening. Als de gemeente grond wil 
kopen, zal hij gewoon contact op moeten nemen met de eigenaar en gaan onderhandelen. Dat heeft 
niets te maken met de wet voorkeursrecht. De WVG is een defensief instrument. 
De heer Euser heeft verschillende argumenten gehoord waarom we ons geen zorgen hoeven 
maken. Als het dan alleen maar is om speculatie in het gebied te voorkomen, waarom willen we het 
dan? Al die speculaties zijn een illusie. Hij trekt de conclusie dat we het dan doen om de provincie te 
plezieren en een inpassingsplan te voorkomen. Als dan de prijs ruzie met alle inwoners van dit 
gebied betekent en we dan de Albrandswaardse variant niet voor elkaar krijgen omdat de mensen 
ons niet vertrouwen, weet ik wel wat ik moet kiezen op 22 februari a.s.. 
De heer Polder heeft nog geen argumenten gehoord waarom hij voor dit voorstel moet zijn. Verder 
heeft hij zijn twijfel bij het gebruik van de term percelen, het kan dan misschien juridisch wel juist zijn 
maar hij heeft niet de indruk dat ook naar de daadwerkelijke situatie is gekeken. Ten derde heeft hij 
nog niets gehoord over de zeer korte termijn, die mensen hebben gekregen om te reageren. Hij 
vraagt zich af of daar nog iets aan te doen is. 
De heer Goedknegt blijft de twee onderdelen als twee aparte items zien en zal ze ook als zodanig 
blijven behandelen. De rest is voor het politieke debat op 22 februari a.s.. 
De heer de Jongh sluit zich aan bij hetgeen de heer Goedknegt heeft gezegd. 
De heer van Wolfswinkel geeft aan dat het verhaal van de heer Wunderink bekend is en gaat er 
vanuit dat dit verhaal goed is uitgelegd aan de bewoners, maar twijfelt of dit voldoende is gebeurd. 
Zo ja, dan hadden we hier wellicht anders gezeten. Hij vraagt zich af wat hij nu woensdag moet 
vertellen bij de Statencommissie op 10 februari a.s. Hij wijst het college nogmaals op haar 
verantwoordelijkheden om rechts- of linksom voor de Albrandswaardse variant te gaan. 
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De heer Euser geeft aan dat de bewoners heel goed weten wat er aan de hand is en ze laten zich 
niet in de luren leggen door zoetgevooisde brieven. Er is inmiddels een behoorlijke 
vertrouwensbreuk. Hij heeft niet het gevoel dat alle aspecten op tafel liggen. Hij voelt er niets voor 
om allerlei zaken achter gesloten deuren te gaan bekonkelen. 
De heer van Praag maakt hier sterk bezwaar tegen. Er is met alle partijen in openheid gesproken 
maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat je je plannen - om te voorkomen dat je een inpassingsplan 
door je strot geduwd krijgt - in de openbaarheid gaat bespreken en dan naar de provincie gaat om te 
zeggen zo wil ik het hebben. Hij accepteert niet dat de heer Euser dit van alles in achterkamertjes 
bekonkelen noemt. Dat is ook zeer zeker niet de reden waarom u lid bent van de 
begeleidingscommissie Landschapspark. 
De heer Euser had graag gezien dat de heer van Praag zich zo had opgewonden over de belangen 
van de bewoners. 
De heer vd Graaff geeft aan dat we nu in verkiezingsretoriek terecht komen, wat hij buitengewoon 
spijtig vindt. Hij benadrukt dat je de wethouder zeker niet kan betichten dat hij de belangen van de 
bewoners in deze niet zou behartigen en werpt termen als bekonkelen verre van zich. Hij steunt de 
wethouder steunt in zijn standpunt om onze strategie richting de provincie nu niet te bespreken. Er is 
geen koppeling tussen WVG en onteigening. Ook is het bestemmingsplan nog niet vastgesteld; laat 
dat ook duidelijk zijn. 
De heer Euser hoopt dat de heer vd Graaff de juiste keuze zal maken. Hij constateert dat een aantal 
van zijn vragen hier vanavond nog niet zijn beantwoord. 
De heer Goedknegt heeft van de wethouder nog geen antwoord gehad of het wel of niet aannemen 
van de extra WVG consequenties heeft voor het bestemmingsplan. Dat mag ook in een memo. 
De heer de Jongh wil in het openbaar zeggen dat hij zich schaart achter de wethouder over wat in de 
begeleidingscommissie wordt besproken. Daar wordt ook in alle eerlijkheid en openbaarheid 
gesproken over de strategie richting de provincie en hij betreurt dat zaken op deze wijze over tafel 
zijn gegaan. 
De heer van Praag geeft aan dat het woord gepassioneerd is gevallen en dat je voordurend bezig 
bent allerlei belangen af te wegen en je soms het gevoel hebt dat je op meerdere schaakborden 
tegelijk aan het schaken bent. Op basis waarvan gaat de transformatie van dit gebied gebeuren. De 
basis voor de omslag in het gebied is het bestemmingsplan en niet de WVG. Probeer de implicatie 
van wat een WVG in dit gebied kan betekenen niet te overschatten. Voer deze discussie bij het 
bestemmingsplan. De tijdsdruk die er is heeft vooral te maken met het uitstellen van de beslissing 
over het bestemmingsplan. Hij roept op om toch vooral eendrachtig en eensgezind hierin verder te 
gaan. 
De heer van Wolfswinkel meldt, dat bewoners hebben uitgesproken dat hun vertrouwen is 
geschonden. Hij wil graag weten hoe dit vertrouwen weer hersteld gaat worden. 
De heer van Praag geeft aan dat het college daar een passende manier voor gaat zoeken. 
 
Sluiting 
De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezig sluit de vergadering. 


