
 

VERSLAG 

 

Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 11 januari 2010 

Aanwezig Mevrouw J.E. de Leeuwe (voorzitter); 
Mevrouw E. Meijers (secretaris); 
De heer H. Linssen(CDA); 
De heer N.P. van Engeldorp Gastelaars(CU/SGP); 
Mevrouw M. Rombout(EVA); 
De heer B.G. Euser(EVA); 
De heer H.J. Duurkoop(PvdA); 
De heer L. Zevenbergen(VVD); 
Mevrouw S.M. Remijn (VVD); 
 

Ons kenmerk Convenant ‘naar regionale uitvoeringskracht’ van SR Rotterdam  
 
 

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

2. Convenant ‘naar regionale uitvoeringskracht’ van SR Rotterdam 
Mevrouw Spruit geeft aan dat het college de raad een memo heeft laten toekomen over hoe het 
proces verlopen is.  
De heer Linssen vraagt zich af waarom Overhoeken 1 en 2 niet aangekondigd en de strook Groene 
Kruisweg. 
De heer Euser geeft aan dat er al 10 jaar over de strook metrogebied/Groene Kruisweg wordt 
gesproken. Hij vindt het belangrijk dat er nagedacht wordt over dat gebied. In de toekomst komt er 
tekort aan woningbouwruimte. Hij vindt dat er eerst een eigen visie m.b.t. de ontwikkeling moet zijn 
voor een aanvraag ingediend wordt. Ook moet er gekeken worden naar het beter verbinden van de 
noordelijke en zuidelijke helften Rhoon en Poortugaal. Er is ernstige behoefte aan visie en beleid op 
dit punt.  
De heer Duurkoop vraagt zich af hoeveel geld er mee gemoeid is en of dit extra lasten betekent 
Albrandswaard. 
De heer Van Engeldorp merkt op dat Albrandswaard niet op de prioriteitlijst staat van het convenant 
dat getekend wordt. Hij vraagt zich af of het nadelige gevolgen m.b.t. tijd. Hoort het  bedrijfterrein 
Ambachtstraat ook bij de zone Groene Kruisweg. 
Mevrouw Spruit geeft aan dat in 2008 een aantal prioriteiten zijn aangebracht in 
herstructureringgebieden. Dat geldt ook voor de Overhoeken. In dit convenant zijn niet meegenomen. 
In het begin van haar wethouderschap was zij hier al verbaasd over, omdat daar best noodzaak is tot 
wat herstructurering. Het college krijgt een vorm van herkansing doordat de Provincie Zuid-Holland 
nog een bedrag beschikbaar stelt voor herstructurering van bedrijfsterreinen. Daar heeft het college 
beide gebieden aangemeld. Zij geeft aan dat wethouder Van Praag een eerste bewonersavond heeft 
gehad voor dat gebied. Zij geeft aan dat daarop een vervolg zal komen. Ambachtstraat is onderdeel 
van de strook Groene Kruisweg/metro. De omslagheffing zit in de bedragen die per inwoner aan de 
stadsregio betaald worden. Er wordt zo meebetaald aan herstructureringprojecten in andere 
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gemeenten. Aan de andere kant zorgt het voor werkgelegenheid in de hele regio zorg. In die zin is 
het college van mening dat het convenant ondertekend moet worden.  
De heer Duurkoop vraagt zich af of wij meer moeten gaan betalen of gaat dat uit bestaande gelden. 
Mevrouw Spruit geeft aan dat daar al in is voorzien. 
De heer Euser merkt op dat het gebied een behoorlijk verpaupert. Daar moet iets mee gedaan 
worden.   
Mevrouw Spruit geeft aan dat deze zaken worden opgenomen in de visie die voor de hele strook 
moet gaan gelden.  
De heer Zevenbergen vindt dat er, zonder de stadsregio, zelf iets ontwikkelt moet worden in dat 
gebied. 
Mevrouw Spruit antwoordt aan dat wel visie moet zijn om voor geld in aanmerking te komen. 
Daarnaast moet er toch een oplossing voor ’t gebied komen, indien er geen geld komt.  
 

3. Sluiting 
De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezig sluit de vergadering. 


