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Ons kenmerk Stadsregio Rotterdam Regionaal strategische visie 
 
 

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

2. Stadsregio Rotterdam Regional Strategische Visie 
De heer Littel ziet in het stuk niets staan over regionale wegen. Een voorbeeld daarvan is de 
verlengde Zuiderparkweg. Hij zou graag hierover meer willen weten. Over sociale woningbouw staat 
heel wat. Hij vraagt zich wel af of Albrandswaard voldoet aan de sociale woningbouw. Op een 
heliplatform zit hij totaal niet te wachten. Ergens in het stuk staat een regionale omslag bijdrage. Hij 
zou graag willen weten om welke bijdrage het hier gaat. Tot slot meldt hij dat hij heeft vernomen dat 
er na 1 oktober geen reactie meer mogelijk is. Het is volgens wel vreemd dat er stuk wordt behandeld 
op 4 oktober waar eigenlijk niks meer aangedaan kan worden ook al staat het wel in de brief vermeld. 
Hij vraagt zich af wat voor zin het heeft om te reageren na de sluiting van de reactietermijn.  
Mevrouw Hek vroeg zich af wat er bespreken zou worden op deze vergadering: de inhoud van de 
brief of wordt er een kort reactie van de raad gemaakt. Zij merkt op dat de brief al verstuurd is. 
Volgens haar was er afgesproken dat er een concept reactie gemaakt zou worden. Zij zou graag 
willen weten waarom de brief al verstuurd is. Ook wil zij weten of er contact is geweest met andere 
gemeente, ook met de BAR? Zij meldt dat zij het eens is met de brief en heeft dan ook geen 
aanvulling daarop, maar wel een paar opmerkingen. Zij vindt het jammer dat er in de brieft niks is 
gezegd over de reactietermijn. Zij had ook graag gezien dat er aanscherping zou zijn ten opzichte van 
het openbaar vervoer. In de RSA is vermeld dat 80% van alle in de periode van 2010-2014 gebouwde 
woningen en kantoren in de invloedsfeer van hoogwaardig O.V. ligt. In de brief van het college staat 
er wel iets over, maar dat had volgens haar wat scherper gemogen. Vervolgens meldt zij dat er eind 
2010 woningmarktafspraken worden gemaakt tussen de Stadsregio en de gemeenten. In CUP staat 
aangeven dat Albrandswaard met betrekking tot grootschalige woningbouwopgave dat niet meer zo 
ziet zitten. Albrandswaard is er klaar mee. Hoe wordt daarmee omgegaan. Hoe kan worden 
voorkomen dat er ongewenst bouwopdrachten opgelegd worden.  
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De heer Wolfswinkel denkt dat het goed is als de raad kijkt naar de ontwerp strategische visie. Hij 
vraagt zich af hoeveel tijd er nog is om de visie van Albrandswaard in het ontwerp te zetten. Hij meldt 
dat het college in de brief iets heeft gezegd rondom metrostations en ZZP’ers en dergelijke. Wat 
bedoelt het college ermee. Ook wordt er iets gezegd over de P&R functies. Dat is volgens hem een 
strategische gedachte. Vervolgens wordt er wat gezegd over een veerverbinding tussen de 
Drechtsteden en Rhoon en iets over de bereikbaarheid van Europoort. Op pagina 3 staat dat 
Albrandswaard gaat voor landelijk wonen. Hij geeft aan dat nog een discussie is. Er staat niets over 
het Buijtenland van Rhoon. Dit vindt hij jammer. Hij zou graag willen weten of de visie van het college 
ook de visie is van de raad. Wellicht kan er eerder zelf een strategische visie gemaakt worden.  
De heer Goedknegt wil als raad nog gedachten over de strategische agenda uitbrengen. Hij vindt dat 
er als gemeenteraad een brief moet komen over de RSA. In hoeverre heeft de raad nog tijd  voordat 
de concept RSA wordt omgezet in iets wat de raad wordt opgelegd. Vorig jaar is door de raad 
besproken dat de stadsregio meerwaarde moest gaan opleveren voor de deelnemer en minder 
bestuurlijk en regeldesk moest zijn. Maar nu komt er juist een kaderstellend document waar de raad 
heel weinig buiten kan bewegen. Dat is volgens hem wat de kern moet zijn in de brief van de raad. Hij 
wil zich niet conformeren aan wat er in de RSA staat.  
De heer Duurkoop meldt dat zijn fractie zich wel op de hoofdlijnen kan vinden in de brief die al 
verstuurd is. Hij denkt dat het raar wordt als er vanuit de gemeenteraad een aanvullende brief 
verstuurd wordt.  Vervolgens geeft hij aan dat hij net als de heer Van Wolfswinkel vindt, dat een 
voorzet nodig is om zelf in actie te komen.  
De heer Goedknegt vraagt aan de heer Duurkoop of hij het goed begrijpt dat wanneer het college een 
brief schrijft naar buiten toen, dat de raad daar dan maar mee akkoord moet gaan, omdat het raar zou 
zijn als de raad iets anders zou vinden dan het college. 
De heer Duurkoop geeft aan dat hij wel wat passages tegenkomt in het stuk die ook in het 
verkiezingsprogramma van de PvdA stond.  
De heer Polder meldt dat de brief een opening geeft om als raad nog een keer te reageren. Er wordt 
gesuggereerd dat Deltapoort de leefbaarheid vergroot en dat het ook goed is voor het 
landschapspark Buijtenland van Rhoon. Hij kan dit niet rijmen. Vervolgen meldt hij dat niet achter 
deze brief kan staan. Ook hij geeft aan dat er een reactie van de raad moet zijn in de richting de 
Stadsregio.  
De heer Van Praag is het eens met de constatering dat de Stadsregio een belangrijke document 
schrijft dat een beetje uit de lucht komt vallen. Hij reactietermijn os tekort.  
Mevrouw Spruit meldt dat het stuk pas na het zomerreces door de raad is ontvangen.  
De heer Van Praag geeft aan dat omdat de reactietermijn tekort is. Door meerdere gemeenten i s 
contact gezocht met de stadsregio, waarop gezegd is dat voor 1 oktober er in ieder geval een brief 
ligt vanuit de colleges. Hij meldt dat meer gemeente dit ook gaan doen, maar de raad heeft de vrijheid 
om een aanvulling te doen. De Stadregio is er om zaken gezamenlijk af te stemmen en niet om op te 
leggen hoe dingen in elkaar zitten. Dat is de meerwaarde van de Stadsregio, het zoeken naar 
samenwerking.  
Het is absoluut mogelijk om als raad nog een brief na te sturen naar de Stadsregio. De RSA wordt op 
15 december behandeld in het AB. De aanleg van de Verlengde Zuiderparkweg wordt mede 
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gefinancierd vanuit de OMMIJ en de gemeente Rotterdam. Het college is nu bezig om te kijken of zij 
dit kunnen afkopen. zodat er vanuit de OMMIJ er geen verantwoordelijkheden meer zijn. Het project 
wordt uitgevoerd door de gemeente Rotterdam. Het is geen stadsregionale of provinciale weg.  
Tegelijkertijd met de RSA loopt in de Stadsregio ook de discussie over de verstedelijkingsafspraken.  
Daarin is door Albrandswaard aangegeven, ook overeenkomstig collegeprogramma, dat 
Albrandswaard afbouwt waar gebouwd wordt en wat in de planning zit. Er zijn nog 800 woningen te 
gaan door Albrandswaard. Dat is ook aan de Stadsregio aangegeven. Aangegeven is ook dat daar 
niets nieuws bij zit. De Stadsregio houdt zich nog steeds vast aan de behoefte van 65.000 woningen 
binnen de Stadsregio.  
De heer Van Wolfswinkel merkt op dat op pagina 9 van de RSA Albrandswaard groen gekleurd is. 
Dat betekent dat de bevolking daar toeneemt. Dat geeft volgens hem een tendens aan waarvan hij 
toch denkt dat het niet volgens afspraak is.  
De heer Van Praag geeft aan dat dit een kleurencodering is van wat Albrandswaard heeft opgegeven 
over de woningen. M.b.t. landelijk wonen merkt hij op dat het een discussie is die wat anders in elkaar 
zit. Hij geeft aan dat er in de Stadsregio in samenwerking met de Maaskoepel, de organisatie waar 
alle woningbouwvereniging samenwerken, een overzicht is gemaakt over hoe de verschillende wijken 
in de hele Stadsregio te typeren zijn in hun karakteristiek. Dit overzicht is te vinden op pagina 26 van 
de RSA.  
De heer Van der Graaff geeft aan dat het een feit is dat Albrandswaard met zijn polders potentie heeft 
om dat landelijk wonen in te vullen. Hij heeft begrepen dat Albrandswaard van het landelijk wonen af 
kon als Albrandswaard bereid was om dat te ruilen voor een andere verstedelijkingsopgave. Hij heeft 
uit het stuk gelezen dat de potentie er nog steeds is en dat de discussie over wel of niet in te vullen 
nog blijft, maar de potentie niet te ruilen. Dit is volgens hem een bescherming van Albrandswaard 
naar zich zelf toe.  
De heer Goedknegt merkt op dat het een mooie toevoeging zou zijn aan de brief. 
De heer Praag Niet alleen Albrandswaard ziet de komst van een heliplatform in de Waalstraat niet 
zitten, maar  niemand in de regio. Er is gezamenlijk een brief opgesteld waarin zij hebben laten weten 
dat zij  niet op extra geluidsoverlast of veiligheidsrisico’s door de komst van een commercieel 
heliplatform zitten te wachten. De gemeente Rotterdam is van plan om vanaf november een MER 
procedure op te starten die gevolgd wordt door een bestemmingsplan procedure. De raad wordt 
hiervan op de hoogte gehouden. M.b.t. afstemming van de brief met de BAR gemeenten meldt hij dat  
de brief op onderdelen wel gelijk is aan de brief van de andere 2 gemeenten. Hij leest de brief niet als 
een voorschot op een strategische visie. Over financiën merkt hij op dat het nog de vraag is of de 
ambitie en doelen waar gemaakt kunnen worden. De omslagbijdrage is bij dit onderdeel een 
verplichting voor gemeenten die betaald moet worden bij nieuwbouw. Albrandswaard is bij Deltapoort 
geen partij. Het enige is wel dat een aantal dingen zijn opgeschreven over hoe het leefbaarder 
gemaakt zou kunnen worden. Het gaat ook over het toevoegen van groen en verbindingen daar 
tussen. Daar in is het meest westelijke project wat daar is de Zuidpolder in Barendrecht, waarin staat 
opgeschreven dat het goed zou zijn voor ecologie, recreatie, fietsverbindingen en dergelijke. Hij geeft 
aan dat daar een goede verbinding gerealiseerd zou kunnen worden met het Buijtenland van Rhoon. 
Deltapoort komt daar Albrandswaard tegen. Hij meldt dat er al wel is aangegeven dat er als 
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gemeente er geen geld voor is. Het college zal hier nog op terug komen. Tot slot meldt hij dat er een 
aantal ambities gesteld worden. In hoeverre gaat Albrandswaard zich daaraan committeren los van 
de lokale autoriteit. Hij geeft aan dat bij uitwerking van visie er een aparte besluit volgt.  
De heer Goedknegt merkt op dat er geen vrijblijvende afstemming is. Hij vraagt zich af hoe hij zich dit 
moet interpreteren en hoe moet de vrijblijvendheid van een niet bestuurslaag behouden blijven.  
De heer Van der Graaff meldt dat er een breed draagvlak is om een brief vanuit de raad te sturen 
naar de Stadsregio, waarin er op een aantal punten de status van de RSA door de raad wordt 
ingekaderd. Namelijk een vrijblijvende agenda voorlopig totdat de raad tijd heeft gehad om te 
beschouwen wat het betekent voor Albrandswaard. Hij is niet verrast door de RSA, maar wel door de 
korte termijn om te reageren. Volgens hem was het er ineens, maar er is door raad zelf om gevraagd 
en dat is gedaan bij de vaststelling van de nota verbindende kracht realistisch visie op regionale 
samenwerking na 2010. Daar is ook gesproken dat gemeenten van de Stadsregio leiderschap en 
visie verwachten. Volgens hem is dat hier niet, er is een stuk en wordt een maand tijd gegeven om op 
het stuk te reageren daarna is het te laat waarna er 4 jaar niks meer gezegd kan worden. Dat is 
volgens hem niet de bedoeling. Dit wordt ook in het algemeen bestuur gezegd. Dit is in het presidium 
besproken er moet een concept reactie komen. Hij is ook verrast dat de brief al verstuurd is, maar dat 
is een verantwoordelijkheid van het college en dat mag. Net zo goed als dat de raad een eigen 
verantwoordelijkheid heeft om een eigen reactie af te geven, waar enerzijds opmerkingen maken over 
de procedure en er moet aangegeven worden dat de vrijheid behouden wordt om bij het maken van 
eigen visie, een eigen plan te trekken, anders te gaan dan dat er in de agenda staat. De vraag kan 
gesteld worden als dit de regionale strategische agenda is en de Stadsregio moet in z’n functioneren 
dichter bij de raden staan, waarom er dan niet gekozen is om de agenda andersom op te stellen 
namelijk van beneden naar boven met een aantal consultatie ronden naar gemeenteraden toe, 
waarna ook het algemeen bestuur van de Stadsregio veel meer tijd heeft gehad om de inhoud te 
bespreken. Dan pas is er volgens hem sprake van een regionale agenda die van iedereen is. Nu is 
het een regionale agenda van de dagelijks bestuur van de Stadsregio. Niet eens van het algemeen 
bestuur van de Stadsregio, want hij is als vertegenwoordiger net zo goed voor de blok is gezet als de 
raad van deze gemeente. Hij heeft van de griffier begrepen dat de buurgemeenten ook moeite 
hebben met de snelheid van het proces. Maar niemand heeft gezegd we gaan met z’n alle op de rem 
staan, maar dat komt doordat Albrandswaard een van de weinige is die ook raadsleden in de AB 
hebben zitten. Hij zal zelf contract opneemt met de griffie om te kijken hoe het verwoord kan worden 
in de brief.  
De Voorzitter vraagt aan de heer Van der Graaff wanneer de raad de brief kan ontvangen.  
De heer Van der Graaff geeft aan dat er geen wet voorschrijft dat de RSA binnen een bepaalde 
termijn moet zijn vastgesteld. Hij geeft aan dat hij de brief digitaal rond  te sturen naar de raad om 
reactie en daarna kan het in de raad vastgesteld worden. Hij meldt dat erop 13 oktober een 
vergadering van de algemeen bestuur is waar de RSA niet op de agenda staat. Dit komt doordat er 
zienswijzen moeten inleveren, zodat het DB daar zijn visie over kan laten schijnen met een soort van 
definitieve ontwerp van de RSA en die komt pas in november in de DB en in december in de AB. 
De Voorzitter concludeert dat het streven is dat de brief te bespreken in de raadsvergadering van 25 
oktober en op het moment dat het niet lukt vindt daarover berichtgeving plaats.  
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Mevrouw Hek geeft aan dat er in het stuk staat dat er op 30 september een gewijzigde begrotingis 
verstuurd door de Stadsregio waarin gevraagd wordt om een reactie. Zij vraagt zich af of dit ook 
wordt meegenomen in de brief.  
De heer Van Praag verdient de voorkeur dat beide onderwerpen in dezelfde vergadering worden 
behandeld. Dat zal 15 december zijn. Hij kan zich voorstellen dat vertraging van de vaststelling van 
de begroting niet de wens is en er daarom op gekoerst wordt dat de reactie op tijd binnen is, zodat 
beide dingen op de agenda kunnen.  
 

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


