
 

VERSLAG 

Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 6 september 2010 

Aanwezig De heer A. H.G. Prinsen (voorzitter); 
Mevrouw E.T.M. Meijers (secretaris); 
De heren R.C. Littel en mevrouw W.J. Giele-Vlasblom (EVA); 
Mevrouw P.B. Rooimans en de heer H.J. van der Graaff (PvdA); 
Mevrouw A. Nootenboom en de heer M.C.C. Goedknegt (VVD); 
Mevrouw S.E.M. Hek (CDA); 
De heer J. van Wolfswinkel (CU/SGP); 
Mevrouw J.E. de Leeuwe (NAP); 

 De heer B.G. Euser en de heer R.C.S. van Praag (wethouder). 
Onderwerp Terugkoppeling AB Stadsregio 30 juni 2010 

 
1. Opening 

De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Terugkoppeling AB Stadsregio 30 juni 2010 
De heer Van der Graaff geeft aan dat er in vervolg een schriftelijk verslag komt zodat iedereen zich 
goed kan voorbereiden. Voor 1 oktober kan gereageerd worden op de Regionale Strategische 
Agenda. De reactietermijn is krap. De eerst vergadering van het AB heeft plaatsgevonden op 30 juni 
2010. Daar zijn toen alleen alle leden geïnstalleerd. Ook is het DB gekozen. De vertegenwoordiger van 
de BAR-gemeenten is de heer Van Belzen (burgemeester van Barendrecht). Op 30 juni is een aantal 
besluiten genomen zijn. Deze kunt u vinden op de site van de stadsregio.  
De heer Van Wolfswinkel heeft het bericht van de afvaardiging in het AB vanuit de drie BAR 
gemeenten vanuit een andere gemeente vernomen. Hij vindt het niet goed om dit via anderen te 
horen.  
De heer Van der Graaff geeft aan dat hij het vervelend vindt dat dit bericht via een andere gemeente 
binnen is gekomen, maar hij is pas nu in de gelegenheid om dit terugkoppelen. Hij neemt zijn taak als 
afgevaardigde serieus. Hij heeft de boodschap afgegeven hoe hij vindt dat er als afgevaardigde 
gewerkt moet worden.  
De heer Goedknegt wil graag een toelichting op de Regionale Strategische Agenda. Graag zou ook 
willen weten met welke insteek onze portefeuillehouder aan tafel zat. Vervolgens merkt hij op dat er 
voor 1 oktober een reactie moet komen op het stuk dat eind augustus is binnengekomen. Er staan 
vragen in rond o.v., afstemming kantorenprogramma’s, woningmarkt zonder grenzen. Zaken die 
invloed hebben op onze gemeente. Als wij ons hieraan conformeren, hoeveel heeft de gemeenteraad 
dan nog te vertellen in zijn eigen gemeente. Hij meldt dat het verstandig is om een voorbehoud te 
maken bij de stadsregio zodat er nog achteraf nog iets gedaan kan worden.  
De heer Van der Graaff merkt op dat hij niet bij de consultatierondes van de portefeuillehouders zit. De 
inhoud is voor hem ook nieuw. Hij kan zich voorstelen dat meer gemeente hier moeite mee hebben. Hij 
zal de griffie vragen te informeren of dit bij andere gemeente ook leeft. Als dat het geval zou zijn, kan 
er om een andere reactietermijn gevraagd worden.  
De heer Van Praag de portefeuillehouders overleggen Verkeer & Vervoer, Groen, Ruimtelijk ordening 
en Milieu hebben niet gereageerd op dit plan. Het eerstvolgende portefeuillehouders overleg Wonen is 
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op 29 september. Deze kunnen nog benut worden. Hij stelt voor op te starten met het opstellen van 
een concept brief waarin het college een voorzet doet van wat de reactie van het college zou zijn op 
de RSA. Hij wil ook memoreren dat er een betere reactietermijn aangehouden zou moeten worden. 
Vervolgens kan met de griffie worden overlegd welke route kan worden aangehouden voor de 
conceptbrief van het college.  
De heer Goedknegt stelt voor ook te memoreren aan de uitspraken over meerwaarde die eind vorig 
jaar zijn gemaakt.  
Mevrouw De Leeuwe vraagt zich af wat de wethouder heeft ingebracht in de vergadering. 
De heer Van Praag geeft aan dat de begroting van de Stadsregio gebaseerd is op de omslagbijdrage. 
Omslagbijdragen zijn bijdrage die ontwikkelaars betalen aan de gemeente op het moment zij iets 
ontwikkelen. Hij meldt dat er nu een nieuwe Wet op Ruimtelijke ordening, inclusief de exploitatiewet, is 
vastgesteld. Daarin is een heel aantal kosten beschreven die een gemeente mag doorbelasten aan 
ontwikkelaars. De omslagbijdrage is uit de exploitatiewet gehaald. Als de Stadsregio de gemeenten 
wel aan de omslagbijdrage houdt, zou dit een gat in de begroting kunnen veroorzaken. De stadsregio 
heeft gesuggereerd om via de rechter binnen te halen. Albrandswaard heeft hier afwijzend op 
gereageerd. Dit omdat het in tijden van crisis niet de manier is om met ontwikkelaars om te gaan. 
Wethouder Karakus uit Rotterdam heeft voorgesteld om de omslagbijdragen te laten bestaan en nu 
d.m.v. een proefproces erachter gekomen moet worden hoe de omslagbijdrage van de ontwikkelaar te 
kunnen vorderen. De gemeente Albrandswaard wil niet de eerste zijn om een proefproces uit te lokken 
om de relatie met de ontwikkelaars goed te houden.  
De Voorzitter concludeert dat er de volgende toezeggingen zijn:  
- er komt schriftelijk verslag van elke vergadering van het AB 
- er komt een concept reactie van uit het college op de RSA 
  

3. Sluiting 
De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezigheid sluit de vergadering. 


