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1. Opening 
De voorzitter opent de raadsvergadering en stelt de agenda vast zoals hij voorligt. 

 
2. Spreekrecht voor het publiek 

De voorzitter geeft aan dat er 4 insprekers zijn. En geeft vervolgens de heer Zuidam namens vereniging 
‘De Carnisse Grienden’ het woord. Hij spreekt in over het bestemmingsplan Buytenland. 
 
Als vereniging “De Carnisse Grienden” met ruim 400 leden, hebben we al vele malen onze mening  
over de ontwikkelingen van het Buytenland gegeven. Vanavond staat u, als gemeenteraad, op het  
punt om gewichtige beslissingen te nemen. Het Bestemmingsplan Buytenland, zoals het thans voor  
ligt, zal het polderlandschap van Rhoon dramatisch veranderen. Het gebied met een hoge  
cultuurhistorische waarde, volgens onze vereniging, maar ook volgens de “Cultuurhistorische  
hoofdstructuur Zuid-Holland” uit 2007, kan onomkeerbaar worden veranderd.  
 
Dat onze vereniging zich niet alleen zorgen maakt over de cultuurhistorische waarde van een open  
agrarisch polderlandschap blijkt ook uit het bezwaarschrift, uit maart 1978 van Het Zuid Hollands  
Landschap. Dat is toch een onverdachte bron. Het bezwaarschrift is ingediend tegen het  
voorontwerp herziening streekplan Rijnmond, Putten. Hierin wordt onder andere gesteld, ik citeer:  
“Wordt het poldergebied ten gevolge van de voorgenomen streekplanwijzigingen aanmerkelijk  
verkleind, dan is de essentiële schade aanmerkelijk groter dan het verlies in oppervlakte eenheden:  
een historisch gegroeid landschap met agrarische activiteiten en met in zich besloten natuurwaarden  
is een eenheid, waarvan het wezen ten nauwste mede bepaald wordt door zijn uitgestrektheid.”  
einde citaat. Als vereniging kunnen we ons geheel vinden in deze opmerking.  
 
Ook schrijver Jan Brokken is duidelijk over zijn beleving van het Rhoonse polderlandschap, zoals  
uitgesproken bij zijn bezoek aan het Landschapsschilderij:  
 
Dit land is door onze voorvaderen op het water gewonnen.  
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Dijk na dijk, akker na akker, sloot na sloot vertelt het onze geschiedenis.  
Wie naar deze weidse polders kijkt, kijkt diep in onze ziel.  
Iedere aantasting van dit landschap maakt iets van onszelf kapot.  
 
Door het ontbreken van een uitgewerkt Beheerplan blijven er grote twijfels bestaan of de bestaande  
agrariërs de komende jaren in staat zullen zijn om als zelfstandig ondernemer, dus zonder exploitatie  
subsidies, agrarische bedrijfsactiviteiten, zoals bedoeld in de motie Klein Molekamp, kunnen blijven  
uitoefenen.  
 
In de doelstelling van onze vereniging staat niet alleen het behoud van de Grienden genoemd, maar  
ook het behoud van het cultuurhistorisch polderlandschap van Midden IJsselmonde. Wij zijn een  
voorstander van de invulling zoals gegeven in de Albrandswaardse Variant en hopen dat u allen meer  
uit deze variant in het bestemmingsplan zult opnemen dan thans verwoord.  
 
Hartelijk dan namens het bestuur van de vereniging. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Ad Jan Vos. 
Geachte aanwezigen, wethouders en de raad, 
 
Het is de zoveelste keer dat ik hier ben en ik spreek namens LTO-Noord en ik zal nog een keer proberen 
duidelijk te maken of dat u eventueel een besluit gaat nemen wat mij overigens een lastige lijkt gezien de 
agenda waarover u voldoende heeft nagedacht en met een gerust hart kunt zeggen nou dat hebben we 
goed gedaan. Vanavond een discussie over de toekomst van de gemeente Albrandswaard. Het lijkt mij 
welhaast een onmogelijke taak om een besluit te nemen over het gezicht, de ziel van Albrandswaard als je 
nog maar net raadslid bent geworden. Het zou voor de oude raad gesneden koek moeten zijn. Een 
hamerstuk.  
 
Alle partijen hadden er voor de verkiezingen een uitgesproken mening over, zoveel mogelijk polder 
behouden en de boeren een structurele commerciële plek geven in het toekomstige Buytenland. Is dit ook 
wat er in het bestemmingsplan staat? U heeft het natuurlijk zelf al gelezen over 10 jaar moeten alle boeren 
verdwenen zijn. In de komende 10 jaar gaan we kijken of er een boer zo gek te krijgen is of dat hij 
natuurakkertjes wil beheren. Weet u wat dat is, een natuurakker? Ik denk het niet en ik overigens ook niet 
en de provincie ook niet. Nee want natuurakkertjes op deze groet schaal dat is helemaal nieuw. Ik heb er 
samen met enkele collega’s flink over gefilosofeerd samen met de plannenmakers van de provincie. En 
wat denkt u, we zijn er nog niet uit. Het natuurgehalte van deze natuurakkertjes is zo hoog dat er voor een 
boer niets te verdienen valt. En als er niets te verdienen valt is het snel gedaan met de ondernemer. Het 
maakt de plannenmakers van de provincie echter niets uit. Het maakt ze niets uit of het plan verzandt in 
een onuitvoerbare verpauperde criminele blunderput. Ze wonen er tenslotte zelf niet. Wordt het een 
insectenplaag net zoals u heeft kunnen lezen in het nieuwe natuurgebied bij Dordrecht of komt het plan 
gewoon nooit van de grond door geldgebrek, het zal ze een rotzorg zijn. Vergeet niet provincieambtenaren 
worden niet afgerekend op een eindresultaat, ik weet dat er veel aanwezig zijn want zolang gaan ze niet 
mee op een project. Nee het enige wat telt is procedures volgen. Een beetje gezond boerenverstand moet 
je daar niet voor hebben want dat zit je binnen de kortste keren zonder werk. En van u verwacht ik dat wel. 
Een gezond boerenverstand. U kent dat toch wel. Je zelf niet voor de gek blijven houden als je 
dondersgoed weet dat de waarheid anders is dan hetgeen wordt voorgesteld.  
 
Even voor de zekerheid, op de agenda een discussie over het bestemmingsplan Buytenland. Nog geen 
besluitvoering neem ik aan, gezien het niet geagendeerd staat en we te maken hebben met een raad die 
even 15 jaar kennis betreffende het plan Buytenland bijgespijkerd moet worden. Ik zal een poging doen 
uw kennis en geweten op scherp te zetten. U weet dat het voorliggende bestemmingsplan geen draagvlak 
heeft, u weet dat de suggestie wordt gewekt dat boeren mogen blijven en het tegendeel waar is. U weet 
dat er zoveel leidingen in het plangebied liggen dat er even het waterpeil verhogen onmogelijk is. Hiervoor 
is een soort deltaplan nodig om dat alle werkstroken rond die leidingen toegankelijk moeten blijven. En u 
weet dat de strook industriegrond van stichting Buisleidingstraten is en dat dit dus niets met robuuste 
natuur te maken heeft. Altijd een strook industriegrond zal het blijven en de PKB dus een regelrechte 
aanfluiting is. U weet ook dat er veel bezwaarmakers kan maken bij de Raad van Staten. Met deze 
wetenschap moet er misschien iets gedaan worden in plaats van doorgaan met oogkleppen op en zien 
waar het schip strandt of in dit geval de verpaupering zichtbaar wordt. U als raad de gewezen instantie 
bent om de onuitvoerbaarheid van de PKB aan te tonen. U gaat immers instemmen en staat dus volledig 
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achter het besluit. En u weet dat de poging om met de boeren iets binnen de PKB te ontwikkelen 
onuitvoerbaar is. De wil tot een maatschappelijk gedragen plan is al jaren bij de boeren aangedragen bij 
monde van de boerenvariant. En u weet dat de boeren zullen moeten vertrekken. Maar weet u ook hoe 
dat in z’n werk zal gaan? Volgens het uitrookbeleid? Bedrijven op slot door de bestemmingswijziging en 
wachten tot ze er geestelijk aan kapot gaan. Hoe gaat u de ondernemers compenseren in deze 
uitzichtloze situatie? Kunt u de garantie geven dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen tot het moment 
gekomen is dat ze onteigend worden? De boeren zijn ondernemers en zien overal kansen. Durft u als 
raad zelf met een oplossing te komen voor de ondernemers want vanuit de provincie horen wij al tijden 
niets meer. Nog even voor de beeldvorming. Hier hebben wij onze prachtige kaart en daar heb ik iets met 
stippeltjes ingetekend. Die stippeltjes dat is de leidingenstrook in het gebied. Hier is de defensieleiding, 
hier dwars door het natuurgebied heen, wat moet daar gebeuren. Daar moet men ten alle tijden bij 
kunnen, dus dat houdt in dat als … De stippeltjes dwars door het gebied heen, de horizontale stippels is 
een defensieleiding die is geheim daar gaan we elke dag met een helikopter overheen, daar zit een 
werkstrook omheen, waterpeilverhoging dat betekent een dijkje links en rechts. En zo liggen er meer 
leidingen, dan andere strook van boven naar beneden is de buisleidingstraat. Daar ziet u niets van. Ik ben 
vandaag gebeld, er komt een delegatie boeren uit Groningen daar wordt tussen Delfzijl en Eemshaven wil 
men een leidingenstrook aanleggen en die boeren weten niet wat dat inhoudt en dan komen ze met een 
boer praten die dat al jaren heeft. Dat ben ik, vanuit LTO is dat geregeld. Het geeft aan dat het transport  
over de weg en over het water zoveel mogelijk in een pijp gestopt gaat worden in de toekomst. Die 
buisleidingstraat is de snelweg van al die leidingen die ligt voor 1/10 vol. Daar kan nog veel meer bij en er 
is een optie om een uit te breiden. 
 
 Als u akkoord gaat met de plannen heeft u van mij gehoord en de wetenschap dat daar ook een stuk 
industriegrond ligt en de PKB met robuuste natuur is dus onzin. 
 
Dank u wel 

 
 
Hierna geeft de voorzitter het woord aan mevrouw Lagendijk-de Jong: 
 
Hiermede laat ik voor de laatste keer nog mijn visie horen. Evenals de voorgaande keren heb ik ook nu 
nog steeds moeite met het Landschapspark Buytenland, eigenlijk kan er wat ik steeds heb gezegd en 
geschreven met goede aanpassingen voor alle betrokkenen toch nog iets goeds uitkomen. 
Maar dan moet de provincie niet zo halsstarrig aan hun ontwerpplan vast blijven houden en het Zuid-
Hollandse Landschap niet denken dat ze alles zo goed doen, wand daar zijn de bewijzen van het 
tegendeel al van te zien (Tien gemeten)  
 
Dat Rotterdam zo op de verandering in ons gebied zit te wachten daarvan ben ik ook niet zo van 
overtuigd, middels de publicaties in de pers zijn we er ook al achter dat Rotterdammers met de huidige 
voorzieningen al tevreden zijn zoals: het Valkensteinsebos, het Vrijenburgpark met plas, de Rhoonse- en 
Carnisse Grienden, dat Vlaardingen de groenste stad van Nederland en Rotterdam op de 2e plaats is 
gekomen geeft ook al veel tevredenheid. 
 
Dan mijn inmiddels al bekende tegenzin van het ontwerpen van een klei-moeras wat inmiddels al een 
mooie zondagse naam ‘Krekenland’ heeft gekregen en toch ondanks de mooie naam een stilstaande poel 
blijft, die wanneer het te erg uit de hand gaat lopen door middel van op tijd aan de knoppen te draaien 
bijgestuurd zou kunnen worden. (U hoort het, ik heb de rapporten ook gelezen) maar of er nu aan de rode, 
groene, gele of blauwe knoppen gedraaid moet worden daar ben ik nog niet achter gekomen, Thedie 
Binder heeft me al een en ander uitgelegd maar mij nog niet overtuigd van een gunstige afloop in deze, 
wie moet het gaan verzorgen, na de berichten (ook al weer van uit de media), dat de waterschappen 
zouden moeten verdwijnen en dat de provincie het nu dan maar over moeten nemen ben ik mijn 
vertrouwen helemaal kwijt geraakt. 
 
Ik begrijp heus wel dat de planologen, geologen en biologen en wat voor logen en gogen eraan hebben 
gewerkt om er iets moois van te maken, maar het was nog altijd de waar zij vanaf hun bureau een plan 
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maakte over de grond van anderen, het zou met goed overleg van betrokkene veel plezieriger voor alle 
partijen gemaakt kunnen worden. 
 
We hebben altijd de mond vol gehad van DEMOCRATIE met een hoofdletter maar dat zijn we de 
afgelopen jaren al aardig kwijt geraakt. 
Nog eenmaal pleit ik voor een desnoods aangepaste Boerenvariant en bezint goed voor ge begint en 
maak van goede belangrijke landbouwgrond toch GEEN POEL iets waar je later wel spijt van kan krijgen 
maar dat dan moeilijk is terug te draaien. Bedenk ook dat je geen stilte gebied kan maken als de muggen 
om je oren vliegen, want daar heb je heel snel genoeg van. 
 
Aangezien ik door mijn leeftijd al heel veel stapjes in de polder heb liggen en al de veranderingen van zeer 
nabij heb meegemaakt en nog meemaak, mag ik me ook wel een beetje grootmoeder van de polder 
noemen, ik denk dat ik met mijn simpele huisvrouwen woorden u mag oproepen om de juiste besluiten te 
nemen en de Betrokkenen uit de Polder ‘Het Buytenland’ zeker niet in de steek mag laten. Ik wens u heel 
veel wijsheid bij het te nemen besluiten, IK DANK U Wel! 
 
De voorzitter geeft hierna de heer Binder namens het Platform Polders Albrandswaard het woord. 
 
Na de Carrousel van 2 weken geleden had ik mij stellig voorgenomen om hier vanavond de volgende act 
te gaan opvoeren: 
 - Binnenkomen met een hoge zijde hoed, gevolgd door een vurenhouten  doodskist, om die dan overeind 
te zetten en u het lijk uit de kist te tonen: 
 - Een kist barstens vol met vele verslagen en dikke en dure rapporten en ontwerpen, geproduceerd sinds 
2000 over de ontwikkelingen in onze polders.  
 
Een symbolische handeling om daarna de inhoud, met een geschatte waarde van enkele miljoenen, voor 
goed te laten verdwijnen.  
Want het is vanavond een gedenkwaardig afscheid van onze cultuurhistorische polders na hun inpoldering 
430, 350, 334 en 241 jaar geleden. 
 
Ik ga u in deze 5 minuten niet te veel vervelen met een verhaal over hoe het allemaal zo gekomen is. Of 
over de reacties van de ministers, Gedeputeerden, Kamerleden, burgemeesters, project- en 
omgevingsmanagers en de vele raadsleden die wij in de loop der jaren hebben meegemaakt. 
Ook niet over Polly en Dijko die ook al weer 5 jaar dood zijn. 
 
Een paar hoofdzaken willen wij echter wel memoreren: 
 
Het Platform Polders Albrandswaard heeft naast haar protest en kritiek op de plannen altijd geprobeerd 
positief mee te denken in de ontwikkelingen binnen de polders en steeds suggesties aangedragen.  
Het PPA heeft nooit nagelaten om reacties te geven op de vele stukken en rapporten en u hiervan steeds 
op de hoogte gesteld.  
Hierop ontvingen wij helaas steeds weinig tot geen reactie.  
U als Raadsleden bepaalt tenslotte het bestemmingsplan! 
 
Zonder PPA met de steun van pak weg 6.000 gebiedsbewoners en de boeren zou er nooit een Motie 
Klein Molekamp en een eerste unaniem besluit in deze Raad zijn geweest. 
 
Maar ook: 
-Zonder protest van boeren en burgers zou er met de transformatie van de polders misschien al lang zijn 
begonnen 
-Het had de gemeenschap best veel geld gescheeld, want de overheden moesten steeds weer met dure 
rapporten hun gelijk aantonen. 
- Het verzet heeft heel veel tijd, geld en energie gekost 
 
En wat hebben wij bereikt dan in al die jaren? 
Of belangrijker nog: 
Wat is er nog over van uw mooie beloftes aan de boeren en de burgers? 
 
Helaas niet meer dan wat gerommel in de marge, nog wat discussie in de carrousel over: 
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1. De dreiging inpassingsplan (regeren is vooruitzien) 
2. De gifstortplaats 
3. De toegangsweg naar de golfbaan 
4. De vier bouwpercelen aan de Essendijk 
5. Het financiële plaatje 
6. De volksgezondheid i.v.m. ZKOM en leidingstraat 
7. Beheer en zorg om positie boeren 
 
Zelfs een Rhoonse Laan waar de onze burgemeester voor zou gaan blijkt al niet meer haalbaar. 
 
Vanavond neemt u het besluit over de definitieve bestemming van onze polders. 
Hopelijk niet weer een besluit met nieuwe valse hoop voor de boeren.  
Het wordt tijd voor echte duidelijkheid. 
Het enige duidelijke tot nu toe is dat de boeren over 10 jaar uitgeboerd zijn. 
 
Want de Beheervisie die nog gemaakt moet worden door de Provincie in overleg met de boeren geeft 
geen enkele hoop. Ook niet de door u te maken uitwerkingsovereenkomst.  
Alles moet tenslotte passen binnen het bestemmingsplan dat u vanavond vast stelt en dat betekent voor 
de boeren niets meer dan boeren op natuurakkers.  
 
Ook een eventuele mediator kan binnen de tekst van het bestemmingsplan geen bevredigende oplossing 
brengen. Wanneer u daartoe besluit betekent dat weer valse hoop en wegkruipen achter de besluiten en 
adviezen van een ander. 
 
De provincie en het ZHL na 10 jaar alsnog op andere gedachten te brengen lijkt een utopie. Lees anders 
maar de bijlage 3 van het bestemmingsplan.  
 
Overleg met de boeren komt er alleen als u een flinke zak met wisselgeld mee brengt. En dat is wat 
anders dan die € 1.000 per Ha. 
Het is ook niet denkbeeldig dat u straks met natuurakkers zit zonder boeren en dat hebben de 
initiatiefnemers en ook u weer een ander groot probleem. 
 
Lost u dit vanavond allemaal op? 
  
Voor ons staat het resultaat van vanavond ondanks de vele mooie woorden vast: 
 
- Er komt geen Albrandswaardse Variant zoals wij die voor ogen hadden, met echte ruimte voor 
onze boeren. 
- Het wordt Recreatie in het noorden, Natuurakkers in het midden en Zoetklei-oermoeras in de 
Zegenpolder. Met dien verstande dat het ZKOM valselijk Krekenlandschap wordt genoemd.  
 
Het enige wat u misschien nog kunt bepalen is waar die natuurakkers zouden kunnen komen. Maar dat 
zal de Provincie worst zijn denk ik.  
 
Helaas krijgt het gebied ook geen duidelijke eigen Identiteit zoals sterk is aanbevolen in het 
Belevingswaardenonderzoek. 
 
Dan vraag je je af: 
 - Was het allemaal wel de moeite waard of was het vergeefse inspanning? 
 - Zouden wij dit een volgende keer weer doen? 
Maar ook: 
 - Hoe kon dit zo allemaal gebeuren in onze democratie waar draagvlak zo belangrijk schijnt te zijn.  
 
Hierover kort het volgende: 
De vermoedelijke oorzaak van onze vergeefse energie is begonnen met het zeer intensieve “groene 
polderen” tussen de jaren 1997 en 2000 door onze ministers.  
Er zijn toen keiharde beloftes gedaan aan de “groene maffia”.  
Beloftes die niet meer waren terug te draaien. Want alles draaide om de Maasvlakte 2, die er snel moest 
komen. 
 
De motie Klein Molekamp in 2002 was daarom eigenlijk al tegenstrijdig met de uitkomst van het groene 
polderen en dus bij voorbaat een farce. 
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Misschien is dat “groene polderen” ook wel de reden geweest waarom er vanuit Albrandswaard nooit echt 
is gevochten en gelobbyd is voor draagvlak, voor dat  wat burgers en boeren willen.  
 
Het “groene polderen” werd bestendigd in de PKB 4 door het vervangen van draagvlak voor daadkracht. 
Einde motie Klein Molekamp. 
 
Jaap van der Linden herhaalde al in 2004 tot vervelends toe:  
“Als je zelf niets doet wordt het voor je gedaan”.  
Maar verder dan een globale Albrandswaardse Variant kwam het helaas niet. 
 
Vanwege tijdgebrek, onwetendheid of onkunde is er steeds gedaan alsof.  
U hebt het allemaal laten gebeuren.  
 
Er zijn door u beloftes gedaan aan de burgers en de boeren.  
Wij horen het u nog zeggen: 
 - Alleen de AV en niet minder dan de AV 
 - 2009 wordt het jaar van kleur bekennen 
 - Wij houden onze ruggen recht 
 - Wij willen respect en ruimte voor onze boeren 
 - Wij bepalen het bestemmingsplan 
 
Het resultaat van deze en nog veel meer fraaie woorden en steunbetuigingen heeft het PPA al diverse 
keren voorspeld. Maar dan werden wij als pessimisten bestempeld die geen vertrouwen hebben in de 
politiek. 
 
U staat nu aan het eind van de rit dus toch met de rug tegen de muur al vind u zelf misschien van niet. 
Echt beslissen is er niet meer bij.  
Het wordt beslissen naar voortschrijdend inzicht en het nakomen van afspraken in het verleden aan de 
Haagse politiek onder de dreiging van een Inpassingsplan. 
Hoezo besluit? 
 
Ons archief draag ik t.z.t. graag over aan Bert Euser om eens precies uit te pluizen hoe dit zo allemaal is 
gekomen. Hij schrijft graag historische boeken.  
Ik weet nog wel een mooie titel:  
 
Wij kunnen in deze 7 minuten niet ingaan op onze inspraakreacties en uw beantwoording daarop. Die 
heeft u vast allemaal intensief bestudeerd.  
Tot ziens bij de Raad van State zullen wij dan maar zeggen. 
 
Tot slot willen wij u graag nog één keer duidelijk maken hoe diep en gevoelig deze materie ligt. 
Het is misschien een bizar vergelijk, maar deze onduidelijkheid en onzekerheid is net zo ernstig als het 
wachten op de uitslag van De Daniël den Hoedkliniek.  
Die onzekerheid duurt nu al meer dan 10 jaar.  
Steeds weer valse hoop voor de boeren, hun gezinnen en bedrijven. 
Maar vanavond maakt u daar hopelijk een eind aan. 
 
Namens het PPA wil ik besluiten met een paar uitspraken van minister Gerda Verburg.  
Mooie woorden die ik de commissaris van de Koningin ook al eens onder de neus wreef: 
Ik citeer: 
”Ik vind het belangrijk dat stadskinderen met hun ouders op de fiets kunnen stappen en op vijf 
kilometer van de stad koeien in de wei kunnen zien lopen. Er zijn nu veel kinderen die geen idee 
hebben waar hun voedsel vandaan komt en dat de bomen ervoor zorgen dat wij adem kunnen halen. 
Mijn motto: ik investeer in scharrelkinderen om hangjongeren te voorkomen”.  
Waarna zij nog aanvult: 
“Ik ben niet de bestuurder die met de vuist op tafel slaat. Regie is sturen op de uitvoering. Waar 
mensen tabak van hebben, is dat wij blijven praten. Als ik zie dat het de verkeerde kant op gaat, dan 
ga ik geen groot overlegcircuit opstarten. Met een paar telefoontjes, zo is mijn ervaring, kom je een 
heel eind”.  
 
Mooie hoopgevende woorden, meer niet 
 
En gaat over tot de ore van de dag. 
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Dank u 
 

3. Het vragen ½ uur 
De voorzitter vraagt de heer van der Graaff om zijn vragen namens de PvdA te stellen. 
De heer van der Graaff: de fractie van de Partij van de Arbeid bereikt verontruste berichten over op 
handen zijnde bezuinigingen bij de Veiligheidsregio Rotterdam (VRR). Bezuinigingen die een 
onevenredige weerslag lijken te hebben op de positie van de Brandweer in onze gemeente. 
Daarover hebben wij de volgende vragen: 
 
- wat is er waar van de berichten dat deze bezuinigingen betekenen dat de kazerne van de brandweer in 
Albrandswaard gaat sluiten? 
- als dit zo is hoe worden de aanrijtijden binnen de gemeente gegarandeerd volgens de wettelijke 
standaard? Deze vraag geldt in het bijzonder voor Portland, waar op dit moment de wettelijke aanrijtijden 
al niet kunnen worden gegarandeerd? 
- wat betekent dit voor de positie van onze vrijwilligers binnen de brandweer? 
- wat is er waar van de berichtgevingen dat de 2e TankAutoSpuit (TAS) in deze bezuinigingsslag is 
gesneuveld? 
 
De voorzitter beantwoordt de vragen. De gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond hebben alle 
gemeenschappelijke regelingen opdracht gegeven om 5% te bezuinigen. Bij de VRR kan een deel hiervan  
worden bereikt door het anders organiseren van de brandweer binnen de regio. Onderdeel hiervan is het 
materieelspreidingsplan. Voor Albrandswaard zou dit kunnen betekenen dat er 1 tankautospuit komt en 
dat de brandweerkazerne gaat sluiten. Dat zou pas gaan spelen in 2013. 
Op de volgende vraag: uitgangspunt is dat we wel binnen de normen blijven. Voor Portland speelt nu nog 
een probleem dat we dat niet binnen de 8 minuten rond krijgen. Zodra de Verlengde Zuiderparkweg klaar 
is zou dit probleem opgelost moeten zijn. Voor de zomer ligt er een voorstel bij de raad hoe we daar mee 
om moeten gaan. 
De positie van de vrijwilligers binnen de brandweer is dat ze wel ingezet blijven worden. Vraag is of ze dat 
nog wel willen. Er is een gesprek met de districtscommandant geweest over het behoud van de 
brandweerkazerne in Albrandswaard. Een concreet plan wordt a.s. woensdag aan de voorzitter 
aangeboden.  
Mocht het zo zijn dat de tweede tankautospuit komt te vervallen dan heeft de voorzitter voorgesteld 
hiervoor een afbouwplan te maken. Zolang hij niet is afgeschreven kan hij gebruikt worden. 
De heer van de Graaff vraagt hoe het proces richting de brandweer enerzijds en de raad anderzijds nu 
verder zal lopen. De raden krijgen de notitie met een oplegstuk en kunnen hun visie hierop geven. Eind 
juni komt dat het algemeen bestuur van de VVR bijeen om hier een besluit over te nemen. Zowel de 
beroeps als de vrijwilligers worden regelmatig geïnformeerd. 
 
De heer van Wolfswinkel merkt op dat de voorzitter heeft aangegeven dat hedenmiddag het algemeen 
bestuur op grote lijnen akkoord is gegaan met de afspraken om de bezuinigingen tot stand te brengen, 
maar hoe verhoudt dat zich met de opmerking dat er pas eind juni een besluit wordt genomen. De 
voorzitter geeft aan dat dit te maken heeft met de wijze waarop men dit naar de raden wil sturen.  
 
De heer Goedknegt vraagt of hij het goed begrijpt of er nog steeds een Tankautospuit op de begroting 
staat en 35 vrijwilligers om deze te bemannen. De voorzitter geeft aan dat dit klopt. 
 

4. Beëdigen raadslid mevrouw Nootenboom-van Klaveren 
 De voorzitter vraagt of mevrouw Nootenboom naar voren wil komen. Op 10 maart heeft de raad besloten u 

toe te laten tot de raad en vandaag is het eerste moment om u te beëdigen. De voorzitter leest de belofte 
voor en mevrouw Nootenboom antwoordt: ‘Dat verklaar en beloof ik’. Waarna er gelegenheid is tot 
feliciteren. 
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5. Vaststelling verslagen 
 De voorzitter heropent de vergadering en biedt de fracties de gelegenheid tot het maken van hun op- en/of 

aanmerkingen tekstueel en naar aanleiding van. 
De raadsvergaderingen 10/03/2010 en 11/03/2010: wordt unaniem vastgesteld. 
Carrousels 12/04/2010 en 19/04/2010: wordt unaniem vastgesteld. 
 

6. Ingekomen stukken raad 
 De voorzitter constateert dat alle fracties de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vaststellen. 

 
De voorzitter stelt hierbij de lijst met ingekomen stukken vast. 

  
7. Stemverklaringen m.b.t. de besluitvorming 
 De voorzitter constateert dat er geen behoefte is tot het afgeven van een stemverklaring. 
 
8. Hamerstukken 

-  Vrijstelling artikel 19, lid 1 WRO - Plantenhal 
 
De voorzitter verklaart dat het hamerstuk unaniem vastgesteld wordt. 
 

9. Debat op verzoek van alle fracties over de vaststelling van het bestemmingsplan Landschapspark 
Buytenland 

 De voorzitter geeft voor de eerste termijn het woord aan de fracties. 
De heer Euser geeft aan dat hij als raadslid blij is dat er nu een aantal zekerheden zijn. Zoals geen 
oprukkende verstedelijking, het getijdengebied definitief van de baan, ruimte en kansen voor agrarische 
bedrijvigheid. Als burger echter draait zijn hart om. Binnen 10 jaar zien we de teloorgang van een 
eeuwenoud cultuurlandschap. 
Hij loopt nog kort de toetsstenen van de EVA door. 
- geen geld, geen plan 
- opruimen milieuverontreiniging Rhoonse Stort 
- geen gevaar voor mens en dier, vrees voor de (malaria)mug 
- de Albrandswaardse variant en niets anders dan de Albrandswaardse variant.  
- beheerplannen en de positie van de boeren. Dit is nog niet goed geregeld in het voorliggende 

bestemmingsplan. 
- geen autoverkeer in het stiltegebied. Golfbaan ligt wat EVA betreft in het verkeerde gebied. De 

verkeerseffecten moeten beheersbaar blijven. Via een amendement van alle partijen worden nadere 
eisen gesteld aan de aanleg van de weg. 

Kortom genoeg argumenten om tegen het bestemmingsplan te stemmen. Maar als raadslid moet je je 
afvragen wat hier de consequenties van zijn. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een inpassingsplan van de 
provincie. Zonder inpassingsplan hebben wij als gemeente wellicht nog de mogelijkheid om zaken aan te 
passen. Om te onderstrepen dat het hier gaat om ons buitengebied doen wij het voorstel om de naam te 
wijzigen in Het Buijtenland van Rhoon, waarbij het woord landschapspark is vervallen. De heer Euser 
overhandigt het amendement en de motie aan de voorzitter. 
 
De voorzitter geeft het amendement de letter a en de motie I. 
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De heer Goedknegt geeft aan dat hij het gevoel heeft de afgelopen jaren meegespeeld te hebben in een 
B-film. Gelukkig heeft de raad haar leidende rol opgepakt. Helaas moet hij constateren dat hij de 
veranderingen in de polder niet altijd een verbetering vindt. Hij benadrukt nogmaals de door de VVD 
gestelde randvoorwaarden: 
- zienswijzen moeten naar behoren gezien en gehoord worden. Zeker als het aanpassing van het 
bestemmingsplan betreft. 
- gehoor geven aan de eisen in de financiële paragraaf 
- maatregelen Rhoonse stort en de bijbehorende controle is een taak voor de gemeente 
- de weg door de polder alleen met aanpassingen en zodra er geen noodzaak meer is weer weghalen 
- hij betreurt dat de beheervisie er nog niet is waardoor twee gebieden nog niet konden worden ingevuld. 
 
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Rooimans. We staan vandaag voor een historische beslissing 
over de inrichting van ons unieke polderlandschap. De PvdA is altijd uitgegaan van de Albrandswaardse 
variant, waarbij de volgende punten nog extra aandacht behoeven: 
- Onderzoek Rhoonse stort en gevaar voor de bewoners. Vraag is nog wat de dikte is waaraan de 
afdeklaag moet voldoen als deze aan de wettelijke minimale eis voldoet. Daarnaast wil de PvdA ook graag 
weten hoe we er voor zorgen dat het geheel beheersbaar blijft voor toekomstige bewoners. 
- zorgen voor voldoende geld voor beheer- en onderhoud 
- goede waterkwaliteit is van groot belang voor de volksgezondheid. Wie gaat dat beheren. 
- als er een weg moet komen door het stiltegebied dan deze aansluiten op de bestaande rotonde. 
- zorgvuldige behandeling van de zienswijzen 
- wat is de rol van de provincie bij de eventuele sloop van boerderijen 
- de rol van de boeren moet beslissend zijn in de beheervisie, waarbij aandacht moet worden besteed aan 
het geschonden vertrouwen. Het verzoek aan de gemeente is om het voortouw te nemen om uit de 
impasse te komen. 
 
Mevrouw Hek geeft aan dat veel bewoners de polder graag zouden houden zoals hij nu is maar dat gaat 
helaas niet samen met de PKB. Het CDA realiseert zich de gevolgen voor de bewoners en met name de 
agrariërs enorm zijn. Graag benadrukt zij de punten die voor het CDA van groot belang zijn nogmaals: 
- Albrandswaardse variant zo dicht mogelijk benaderen. 
- het feit dat de beheervisie nog niet gereed is, een taak van de provincie, is een gemiste kans 
- het is van groot belang dat betrokken partijen nader tot elkaar komen en wellicht een onafhankelijk 
persoon van enige statuur kan worden ingezet om het geschonden vertrouwen te herstellen. 
- boeren die willen participeren hiertoe de kans geven en boeren die dit niet meer willen ook niet vergeten. 
- problemen Rhoonse stort monitoren. Graag hoort het CDA nog wat hier de kosten van zijn. 
- de ontsluitingsweg naar de golfbaan goed inpassen in het landschap. 
Nee zeggen tegen het bestemmingsplan is geen optie. Dan geven we de regie uit handen. Als we 
instemmen kunnen we proberen om zoveel mogelijk van de Albrandswaardse variant te bewerkstelligen. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer van Wolfswinkel als laatste in de 1e termijn. De heer van 
Wolfswinkel spreekt zijn waardering uit voor de enorme inzet van de ambtenaren die gewerkt hebben aan 
het bestemmingsplan. Daarna leest hij de tekst voor die hij heeft uitgesproken eind januari tijdens de 
inspraakmogelijkheid bij de provincie Zuid-Holland. Hierna vestigt hij de aandacht op het feit dat alle 
partijen in Albrandswaard in er geslaagd zijn om dit onderwerp geen inzet te laten zijn van de 
verkiezingen, maar om het over de verkiezingen heen te tillen. Wij hebben ons aan onze afspraak 
gehouden en hij spreekt de hoop en de wens uit dat de provincie dit nu ook zal doen en het zwaard van 
het inpassingsplan van tafel zal halen. Hij heeft de verzekering gekregen dat als de gemeente de 
provincie morgen een brief hierover stuurt dat het onderwerp opnieuw op de agenda zal worden geplaatst. 
Tot slot daagt hij de boeren uit om mee te werken aan de beheersvisie, hoe moeilijk dit ook is. 
 
Wethouder van Praag geeft in 1e termijn antwoord. Hij memoreert dat hij het gevoel heeft dat het ons 
vanavond niet makkelijk af gaat. We voelen allemaal dat we geen echte keus hebben. Nee zeggen is de 
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regie uit handen geven. We hebben geprobeerd de PKB zoveel mogelijk naar onze hand te zetten. Helaas 
is het niet gelukt landbouw in zijn huidige vorm voor het gebied te behouden. We hebben wel de 
mogelijkheid tot natuurakkers. We houden ons aan de gemaakte afspraak dat de boeren die dat willen de 
komen tien jaar hun beroep kunnen blijven uitoefenen. Als de provincie het beheerplan klaar had gehad 
dan hadden we nu veel meer geweten waar we aan toe zijn. Het is van het grootste belang dat we nu zo 
snel mogelijk beginnen met het maken van dit beheerplan.  
Hierna brengt hij de toetsstenen ter sprake en de hierbij gestelde vragen. 
- geen geld, geen plan: Het bureau Beeld heeft op basis van kengetallen gekeken naar de cijfers. Waarbij 
ook is bekeken of bij tegenvallers er voldoende middelen achter de hand zijn. Dit blijkt het geval te zijn. 
- Rhoonse stort: Er is een avond geweest voor belanghebbenden, waarbij geprobeerd is om duidelijkheid 
te geven en zorgen van mensen weg te nemen. Hij begrijpt dat die zorgen niet zomaar weg zijn na al die 
jaren van vragen en onduidelijkheden, maar eenieder beschikt nu wel over dezelfde informatie. Alle 
mogelijke maatregelen zijn besproken. Deze worden nu verder uitgewerkt en daarna opnieuw met 
omwonenden besproken.  
Voor wat de monitoring betreft zal een systeem opgezet worden waarbij meerdere malen per jaar 
controles zullen plaatsvinden. 
- ontsluitingsweg naar de golfbaan. Vanuit het college is geen bezwaar tegen het ingediende amendement 
hierover. 
- bouwen in Het Buijtenland van Rhoon. Er mag alleen gebouwd worden op basis van het principe ruimte 
voor ruimte. Dus eerst slopen en daar dan opnieuw bouwen, waarbij voldaan moet worden aan de eisen 
die hieraan gesteld zijn in het bestemmingsplan. 
De wethouder geeft aan geen problemen te hebben met de in de motie voorgestelde wijziging van de 
naam. 
Als laatste wil hij zijn waardering uitspreken voor het ambtelijk apparaat en de leden van de 
begeleidingscommissie bedanken voor hun inzet en constructieve bijdragen. 
 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft mevrouw Rooimans als eerste het woord in de 2e termijn. 
Zij geeft aan dat haar fractie de PvdA kan instemmen met het amendement. Verder vraagt zij zich af wat 
er nu gaat gebeuren met de begeleidingscommissie en spreekt zij de hoop uit dat de provincie het 
inpassingsplan snel van tafel zal halen. Ook zou zij graag horen wat de planning is met betrekking tot het 
vinden van een onafhankelijk persoon die met de verschillende groepen om tafel gaat zitten voor het 
opstellen van het beheerplan. Als laatste wil zij nog weten wanneer bewoners of andere betrokkenen 
meldingen hebben over de Rhoonse stort, waar zij die dan moeten melden. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Goedknegt. Hij geeft aan niets meer te willen toevoegen aan 
hetgeen gezegd is. De heren Euser en van Wolfswinkel sluiten zich hierbij aan.  
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Hek. Zij hoopt van harte dat de uitvoering van het 
bestemmingsplan zeer gefaseerd zal gebeuren en dat er niet op verschillende plekken tegelijk gestart 
wordt. 
De voorzitter geeft het woord aan wethouder van Praag. Hij geeft aan dat de gemeente het voortouw zal 
nemen in de monitoring van de Rhoonse stort. De raad kan over de invulling hiervan een voorstel 
verwachten. Daarnaast geeft hij aan dat hij met de begeleidingscommissie in overleg zal gaan over de 
wijze waarop zij betrokken kunnen en willen blijven, waarbij hij het belang onderstreept dat hij graag ziet 
dat zij betrokken blijven. Voor wat betreft de persoon van statuur en gewicht geeft hij aan dat dit voor hem 
hoge prioriteit heeft maar wil voorkomen door hier een datum aan de hangen dat het proces onder druk 
komt te staan. In aanvulling op hetgeen hij in eerste termijn gezegd heeft over bouwen in het gebied, 
merkt hij op dat er in het bestemminsplan wel een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor eventuele 
bebouwing langs de dijken. 
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De voorzitter sluit de 2e termijn en constateert dat er geen behoefte is tot het afgeven van een 
stemverklaring. 
De voorzitter brengt amendement a (toevoegen) in stemming en verklaart dat dit unaniem is aangenomen. 
Hierna brengt hij raadsbesluit Bestemmingsplan Landschapspark Buytenland in stemming. Het voorstel 
wordt unaniem aangenomen. Hierna brengt hij Motie I (tekst toevoegen) in stemming. Motie I wordt 
unaniem aangenomen. 
 
Hierna onthult de voorzitter samen met mevrouw Rooimans een markeringszuil, nagebouwd naar een zuil 
die gebruikt werd om de Napoleonroute te markeren, als symbool van de lange weg die bewandeld is 
voordat hier een besluit genomen is over het bestemmingsplan. De zuil krijgt een plaatsje op de 
Buytenhof. 
 

10. Debat op verzoek van de fractie PvdA over Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Albrandswaard. 
 De voorzitter geeft voor de eerste termijn het woord aan de heer Van der Graaff. Naar aanleiding van de 

behandeling in het Carrousel heeft de PvdA vragen gesteld over het norminkomen en de refertetijd zoals 
vermeld in het voorstel. Uitgangspunt van de PvdA is hierbij allereerst armoedebestrijding en als tweede 
voorkomen dat mensen in de problemen komen door langdurige schulden. Uit de beantwoording van zijn 
eerdere vragen heeft hij begrepen dat er juridische problemen komen als er iets wijzigt in het 
norminkomen, daarom wil hij een mondeling amendement indienen op de tekst van de voorliggende 
verordening op blz. 1 onder begripsbepalingen onder punt C, art.1. door de refertetijd te wijzigen van 60 
naar 36 maanden. 

  
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Nootenboom. Zij geeft aan dat de fractie VVD van mening is 
dat de voorliggende regeling mensen niet aanspoort om zelf iets aan hun inkomen te doen. Haar fractie is 
dan ook van mening dat de refertetijd van 5 jaar gehandhaafd moet blijven. 
 
De voorzitter constateert dat er verder geen behoefte is aan een 1e termijn en geeft het woord aan 
wethouder van Toornburg en vraagt hem om ook direct iets te zeggen over mondeling amendement b.  
Wethouder van Toornburg geeft aan dat dit een wettelijk opgelegde verplichting is. Hij vindt het 
sympathiek van de PvdA om de refertetijd terug te brengen. Verder is op verzoek van de PvdA 
afgesproken dat we deze regeling na 1 jaar zullen evalueren. De regeling is bedoeld voor bijzondere 
kosten, denk bijv. aan de aanschaf van een koelkast. Voor wat betreft de opmerkingen van de VVD. Het 
gaat om mensen in een uitzichtloze situatie en zeker niet voor jongeren die mevrouw Nootenboom 
memoreert. Zij vallen onder de Wet Investeren Jongeren. Voor wat betreft het amendement stelt hij voor 
dit te betrekken bij de evaluatie over 1 jaar. 
 
De voorzitter geeft in 2e termijn het woord aan de heer van der Graaff. Deze stelt voor om de zaken om te 
draaien dus nu te starten met de kortere refertetijd en deze mee te nemen in de evaluatie. 
De heer Goudriaan geeft aan dat de fractie EVA het voorstel van de PvdA steunt. De heer van 
Wolfswinkel sluit zich namens fractie CU/SGP hierbij aan.  
De heer Spierings vraagt of er consequenties zijn bij aanname van dit amendement omdat de verordening 
met terugwerkende kracht per 1 januari 2009 in werking treedt. 
Wethouder van Toornburg geeft aan dat alle aanvragen sinds 1 januari 2009 in behandeling genomen zijn 
als ware dit besluit al van kracht. Tot nu toe heeft dit geen zaken opgeleverd die niet afgehandeld konden 
worden. Hij gaat er vanuit dat indien het amendement wordt aangenomen zaken opnieuw bekeken zouden 
moeten worden. 

 De voorzitter vraagt of de VVD fractie nog behoefte heeft aan de gevraagde schorsing. Mevrouw 
Nootenboom geeft aan dat dit niet het geval is. 
De voorzitter sluit de 2e termijn en constateert dat er geen behoefte is tot het afgeven van een 
stemverklaring. 

 Hij brengt mondeling amendement b in stemming. Voor het amendement stemmen 7x EVA, 1x CU/SGP, 
2x CDA en 3x PvdA. Tegen stemmen 4x VVD. Het mondeling amendement b is hierbij aangenomen. 
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 De voorzitter brengt raadsbesluit Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Albrandswaard in 
stemming. Voor het besluit stemmen 7x EVA, 1x CU/SGP, 2x CDA en 3x PvdA. Tegen stemmen 4x VVD. 
Het raadsbesluit Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Albrandswaard is hierbij aangenomen. 

 
11. Debat coalitiedocument 
 De voorzitter memoreert dat het een bijzonder en gedenkwaardig moment is. Hij geeft allereerst het woord 

aan de woordvoerders van de drie coalitiepartijen. Mevrouw Rombout geeft aan dat zij oprecht verheugd is 
met het behaalde resultaat van de coalitieonderhandelingen. Voordat zij ingaat op het document wil zij 
eerst iets zeggen over de stijging van de bestuurskosten met een halve fte. Dit is uiteindelijk een 
gezamenlijke keuze geweest van de drie coalitiepartijen waarbij 

 1. gekozen is voor een breed draagvlak en stabiliteit 
 2. het een goede afspiegeling is van de verkiezingsuitslag 
 3. de omslag van een representatieve democratie naar een participatiedemocratie vergt een cultuuromslag 

en dit kost tijd en geld. 
 
 De belangrijkste rode draad in het document is voor wat de fractie EVA betreft de nadruk op 

burgerparticipatie. Gebruik maken van kennis die al in de gemeenschap leeft. Een andere rode draad die 
door het document loopt  zijn de naderende forse bezuinigingen en de overheveling van nog meer taken 
van rijk naar gemeente. 

 Verder hecht zij er aan te zeggen dat er geen heilige huisjes zijn. Tot slot bedankt zij de onderhandelaars 
en de ambtelijke ondersteuning voor hun inzet. 

 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer van der Graaff. De heer van der Graaff kan zich goed vinden in 

hetgeen in het coalitiedocument staat. Hij realiseert zich dat het niet vanzelfsprekend was gezien de 
verkiezingsuitslag dat de PvdA deel uit zou gaan maken van de coalitie. Het coalitievormingsproces heeft 
in de ogen van een aantal mensen lang geduurd, hij geeft aan dat deze tijd nodig is geweest omdat 
partijen in de afgelopen jaren vaker tegenover elkaar dan naast elkaar hebben gestaan en dat het 
vertrouwen herwonnen moest worden. 

 
 De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Hek. Mevrouw Hek geeft aan dat het CDA zich goed kan 

vinden in het motto van deze coalitie Samen keuzes maken. Veel van de punten uit het CDA-
verkiezingsprogramma vindt zij terug in het coalitiedocument. Zij noemt burgerparticipatie, rol van de civil 
society, senioren- en gehandicaptenbeleid en de aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers in het 
programma. Ook de aandacht voor sport verheugd haar. Zij heeft alle vertrouwen in de coalitie. 

 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer Goedknegt. De heer Goedknegt feliciteert de coalitiepartners en 

memoreert dat de door de EVA vier jaar geleden al gewenste droomcoalitie nu tot stand is gekomen. Hij 
merkt op dat het CDA en PvdA gelukt is om veel van hetgeen in de vorige coalitiedocumenten stond ook 
terug te laten keren in dit nieuwe document. De VVD zal zich in zijn rol als oppositiepartij positief kritisch 
opstellen. Het motto Samen keuzes maken is inderdaad van zeer groot belang. Het coalitiedocument geeft 
nog geen inzicht in de keuzes die gemaakt gaan worden over de financiële toekomst van de gemeente. 
De VVD kan de uitgangspunten van het financieel beleid steunen. De keuze voor het uitbreiden van de 
bestuurskosten kan de VVD echter niet steunen. Verder is de VVD blij met het thema Schoon, Heel en 
Veilig dat wel overgenomen lijkt uit het VVD-verkiezingsprogramma. Hij benadrukt dat de VVD het van 
zeer groot belang vindt dat de brandweerzorg op peil blijft.  

 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer van Wolfswinkel. De heer van Wolfswinkel geeft aan dat nu de 

EVA na de verkiezingen nog groter is geworden je deze uitslag niet kan en mag negeren. Hij vindt het een 
dappere daad van CDA en PvdA om deel te nemen in deze coalitie met een partij die voorheen meedere 
malen tegen de begroting heeft gestemd. Verder heeft hij geconstateerd dat er in het voorliggende 
document geen fundamentele wijzigingen staan. Wel is hij verbaasd over de keuze voor een vierde 
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wethouder. Is dit in deze tijd van bezuinigingen wel een verantwoorde keuze? Tot slot wenst hij het 
toekomstige college veel succes. 

 
 De voorzitter sluit de 1e termijn en geeft in 2e termijn het woord aan mevrouw Rombout. Mevrouw 

Rombout bedankt de VVD voor de zeer kritische woorden. Zij heeft er begrip voor dat de keuze voor een 
4e wethouder niet gesteund wordt. 

 Hierna geeft de voorzitter het woord aan de heer van der Graaff. De heer van der Graaff geeft aan dat hij 
de opmerkingen over de bezuinigingen begrijpt maar dat het voor iedereen volstrekt onduidelijk is over 
welk bezuinigingsbedrag we spreken. Over de keuze voor een 4e wethouder merkt hij nog op dat de 
bestuurskosten hierdoor hoger worden, maar dat je voor deze investering ook meer terugkrijgt. 

 De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Hek. Mevrouw Hek geeft aan blij te zijn dat ook de niet 
coalitiepartners zich herkennen in het voorliggende document. We zitten hier als raad met elkaar voor 
Albrandswaard en haar inwoners. 

 De voorzitter geeft het woord aan de heer Goedknegt. De heer Goedknegt had meer richting in het 
document verwacht voor de kant waarop we moeten denken voor wat betreft de bezuinigingen.  

 De heer van Wolfswinkel geeft aan dat hij graag het collegedocument afwacht om verder te praten. 
 De voorzitter constateert dat het coalitiedocument is besproken en voor kennisgeving is aangenomen en 

vraagt aan de woordvoerders van de fracties om de wethouderskandidaten officieel voor te dragen. 
 
12. Verkiezing wethouders 
 De heer Gardeitchik draagt de heer Euser voor als wethouder met de portefeuille Burger en bestuur en 

mevrouw Rombout als wethouder met portefeuille Kennis en welzijn. De heer van der Graaff draagt de 
heer van Praag voor als wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen en mevrouw Hek draagt mevrouw van 
Ginkel voor als wethouder met de portefeuille Buurt en Buitenruimte. 

 De voorzitter benoemt de heer van Wolfswinkel tot voorzitter en mevrouw Nootenboom en de heer 
Kweekel tot leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van de beoogd wethouders. 
Hierna schorst hij de vergadering. 

 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer van Wolfswinkel. De heer van 
Wolfswinkel geeft aan dat de commissie geen bijzonderheden heeft aangetroffen. Hierna leest hij het 
proces-verbaal voor en adviseert de raad over te gaan tot benoeming van de voorgedragen kandidaten. 
De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn vanuit de raad en ontbindt de commissie. De voorzitter 
benoemt een commissie van stemopneming bestaande uit de heer van Wolfswinkel, voorzitter en 
mevrouw Nootenboom en de heer Kweekel als leden. Hierna schorst hij de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer van Wolfswinkel. De heer van 
Wolfswinkel geeft aan dat 17 stemmen zijn uitgebracht. De uitslag is als volgt: 
De heer Euser 14 voor 3 tegen 

 Mevrouw Rombout 14 voor 3 tegen 
 Mevrouw van Ginkel 14 voor 3 tegen 
 De heer van Praag 14 voor 3 tegen 
 Alle kandidaat wethouders aanvaarden hun benoeming. De voorzitter ontbindt de commissie van 

stemopneming. 
 
13. Afscheid als wethouder van mevrouw V.H. Spruit-Remijn en de heer H. van Toornburg. 
 De voorzitter richt het woord tot de wethouders die vanavond afscheid nemen: 

Leden van de gemeenteraad van Albrandswaard, dames en heren.  
 
Het is en blijft een bijzondere raadsvergadering. Na de vaststelling van het bestemmingsplan een pittig 
debat over het coalitiedocument en de verkiezing van de wethouders voor deze bestuursperiode komt nu 
ook het moment dat we afscheid gaan nemen van twee van de drie wethouders van de afgelopen 
bestuursperiode. Het gaat om de wethouders Han van Toornburg en Vera Spruit. Vera vierde afgelopen 
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vrijdag haar verjaardag. Haar exacte leeftijd is een goed bewaard geheim, dat houden we ook zo. Op dit 
moment verblijft Vera nog in Jordanië met haar man en geniet met volle teugen van hun vakantie aldaar. 

Op woensdag 6 mei zullen de beide wethouders hun afscheidsreceptie houden. 
MAAR vanavond zal ALVAST officieel afscheid van hen worden genomen. Wethouder Van Praag komt 
terug in de nieuwe samenstelling van het college. Voor hem vanavond dus geen afscheidsrede. 
 
Het college heeft afgelopen dinsdagmiddag reeds aandacht besteed aan het feit dat het zijn laatste 
vergadering in de oude samenstelling was. Tijdens een smakelijke lunch hebben wij daarbij het een en 
ander tegen en over elkaar gezegd en uitdrukkelijk niet over de toekomst gesproken. Ik kan oprecht 
zeggen dat ik de twee vertrekkende wethouders zal missen. Het waren bijzonder plezierige en gedreven 
bestuurders en mensen met teamspirit, mensen die zich geïnspireerd voelden door het programma op 
basis waarvan het college eind 2008 aan de slag is gegaan. De teamgeest binnen het college heeft er 
zeker voor gezorgd dat we alles op alles hebben gezet om al die lastige zaken met elkaar tot een goed 
einde te brengen. 
 
Normaal heeft een nieuw college even de tijd om zich in te lezen, kennis te maken en zich het ‘vak’ 
van wethouder eigen te maken. Jullie hadden daar relatief weinig tijd voor, en vanaf 1 januari 2009 gingen 
jullie er volledig voor. Ik heb bewondering voor jullie inzet en de manier waarop jullie je portefeuille zo snel 
eigen hebbben gemaakt en resultaten geboekt. Communicatie en participatie waren de speerpunten en de 
afgelopen tijd hebben jullie dat meer dan waar gemaakt. 
In korte tijd wisten jullie te bereiken dat niet alleen heel Albrandswaard wist wie de wethouders 
WAREN, maar IS de drempel voor inwoners, bedrijven en instellingen naar het bestuur een stuk 
lager geworden. Het collegespreekuur trok veel inwoners en ondernemers, maar ook de wekelijkse 
column en periodieke wijkbezoeken zorgden voor laagdrempeligheid. Meteen aan de slag met alles wat 
was ingezet. Geen scoringsdrang met ambitieuze nieuwe projecten, maar constructief aan het werk op de 
ingeslagen weg. Uiteraard met jullie eigen persoonlijke inbreng, en die was niet gering. Snel was de 
ambtelijke organisatie gewend aan de ‘nieuwe gezichten’ en stond als een blok achter 
‘hun’ wethouder. De wethouders en ambtenaren wisten elkaar te vinden en werkten plezierig en 
constructief samen. 
 
 Zoals ik al zei is Vera Spruit niet aanwezig vanavond en zal ik met haar beginnen. 
 
Vera Spruit kwam in 2008 als wethouder Ontwikkeling, Economie en Financiën in het college. Een 
zware portefeuille, waar ze met enthousiasme mee aan de slag ging. In die korte tijd zijn er mooie 
resultaten geboekt, ik noem het geluidsscherm langs de A 15 waar de hele landelijke pers afkwam op het 
heien van de langste paal van Nederland en ook het hoogste geluidscherm in Nederland. Natuurlijk de 
doorbraak in het centrum van Poortugaal, waar nu echt zicht is op de vestiging van de prijsvechter. 
Gekoppeld daaraan het realiseren van het parkeerplein in de Emmastraat waarmee heel binnenkort 
gestart wordt. De bewoners zullen blij zijn dat zij nu eindelijk hun lang verwachte plein krijgen. Want hier 
wordt het door de speciale inrichting mogelijk om dorpse activiteiten te ontplooien.  De braderie van twee 
weken geleden gaf al een eerste blik hoe fijn die ruimte wordt ervaren. De vooruitzichten voor het centrum 
van Poortugaal zijn een stuk beter. Hopelijk profiteert de middenstand goed van deze ontwikkelingen. 
 
In Essendael zijn de afgelopen periode veel woningen opgeleverd. Bijzonder is de oplevering van 
de sociale huurwoningen die vooral veel mensen een kans bood terug te keren in hun dorp, dat ze vaak 
noodgedwongen moesten verlaten. Heel recent is de ontwikkeling van de nieuwe bedrijvenlocatie in 
Overhoeken III, waar een aantal kavels wordt ontwikkeld waar wonen en bedrijf samen komen. Prachtige 
luxe kavels, waar veel belangstelling voor is. Ik begreep dat er afgelopen week 40 
geïnteresseerde ondernemers waren voor de 7 kavels. En natuurlijk de portefeuille Financiën, het beheer 
van de gemeentelijke portemonnee. Een zware verantwoordelijkheid, zeker in deze tijden van crisis en 
bezuinigingen. Chapeau Vera voor jouw inzet. Het was vooral jouw idee om met de politieke barometer de 
raad te informeren over de stand van zaken rondom de crisis in de gemeente. Het hield jou en ons scherp 
om tijdig te kunnen inspringen daar waar gewenst. Bij de eerste tekenen van stagnatie in de woningbouw 
zette jij  je in om de nationale hypotheekgarantie op te laten hogen, zodat potentiele kopers meer speling 
van de hypotheekmarkt zouden kunnen krijgen om een huis te kopen. Jouw inzet om dit onder de 
aandacht te brengen van het toenmalige kabinet en andere belanghebbenden heeft er niet direct toe 
geleid aanpassingen te doen. De molens draaien dan zeer langzaam terwijl juist daadkracht wordt 
verwacht. Uiteindelijk is het er toch gekomen en trekt de markt in Albrandswaard gestaag weer aan. 
 
Op 4 juli komt de Tour de France door Albrandswaard, jij hebt je daar als wethouder vanaf het begin voor 
100% voor ingezet ZODAT HET EEN GOED GEORGANISEERD EN VEILIG EVENEMENT WORDT. 
En ja, je hebt gelijk, de doorkomst van de Tour de France is het mooiste cadeau dat onze 25-jarige 
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gemeente zich kan bedenken.   
Ik dank Vera voor haar werk als locoburgemeester. We konden op elkaar aan en Vera heeft zich meer 
dan voortreffelijk van die taak gekweten. Vera blijft betrokken in de Albrandswaardse politiek en gaat 
opnieuw verder als raadslid in de fractie van de VVD, ik wens Vera daar veel succes bij! 
 
Beste Han, 
 
Jij noemde jouw portefeuille altijd de ‘mensen portefeuille’. Dat klopt, want juist in de 
portefeuille Onderwijs, Sport, Cultuur en Zorg komen vrijwel alle aspecten aan de orde die mensen ook 
werkelijk raken. Bij de ambtenaren, waar jij nauw mee samenwerkte, is veel waardering voor jou. Als 
mens, maar zeker ook de manier waarop jullie met elkaar samenwerkten. Een benaderbare 
wethouder, open in communicatie die ook een gezonde dosis humor heeft. Mij is verteld dat ze de 
snoeppot ernstig zullen missen. En eigenlijk stond die snoeppot symbool voor de open manier waarop de 
samenwerking verliep. ‘Eerlijk’, ‘waardering voor de ambtenaren’ en ‘open voor ideeën en suggesties:   
waren steekwoorden die ik mee kreeg. 
Onder jouw verantwoordelijkheid is dan eindelijk, na heel veel pogingen, de nota Jeugd en Jongeren tot 
stand gekomen. Een document dat kansen biedt en inspeelt op de situatie in Albrandswaard. Een 
document voor beleid dat zich ook verder laat ontwikkelen. Belangrijk, want juist een onderwerp als Jeugd 
en Jongeren is nooit statisch en altijd in beweging. Maar ook is er bij het onderwerp Brede School een 
doorbraak geweest door het tekenen van een convenant waarbij duidelijk is welke verantwoordelijkheden 
bij de verschillende partijen liggen. De Brede School was één van jouw speerpunten, terecht, want we 
weten allemaal dat wat je in de vroegste jeugd van kinderen investeert, in feite een investering in de 
toekomst van ons allemaal is. 
In het kader van jeugdwerkeloosheid heb je vanuit de Regio aandacht weten te krijgen voor onze lokale 
situatie. Dat is belangrijk, want het gaat bij ons om Albrandswaard. Niet dat we ons beperken 
tot Albrandswaard. Want jij hebt, met name op het gebied van de BAR-samenwerking in jouw portefeuille, 
jezelf constructief en positief opgesteld. Een mooi trio was het, Coby van Deursen, Heleen v.d. Berg en 
Han van Toornburg. Ik hoop van harte dat jullie opvolgers dezelfde bevlogenheid hebben. 
Han, je hebt ervoor gekozen niet verder te gaan in de lokale politiek. Je gaat in eerste instantie terug naar 
je oude werkgever de gemeente Rotterdam, van waaruit je je toekomst op de horizon zult uitstippelen. Als 
ik jou zo hoor,  ideeën genoeg om je toekomst tegemoet te zien.  
Ik dank je voor je inbreng al die jaren dat je raadslid en fractievoorzitter voor het CDA was. En in 
het bijzonder dank ik je voor de samenwerking in het afgelopen college. 
 
Ik wens je veel succes met je verdere carrière.  
 
Het woord is aan de fractievoorzitter en de wethouder krijgt in deze het laatste woord. 
 
Ik dank Han van Toornburg voor zijn woorden, die tevens de laatste woorden zijn van het oude college. Dit 
is een emotioneel moment, maar ook een politiek feit da het einde van een buitengewoon roerende, 
boeiende en veel opzichten mooie periode markeert. 

 
 Hierna geeft de voorzitter de fracties gelegenheid het woord tot de wethouders te richten. Ook zij 

bedanken de wethouders voor hun inzet en wensen hen veel succes voor de toekomst. 
 
 Wethouder van Toornburg bedankt een ieder voor de mooie woorden die gesproken zijn, daarnaast 

bedankt hij in het bijzonder de leden van de raad, de CDA-fractie, het partijbestuur en de voorzitter, de 
ambtenaren, de griffie, de gemeentesecretaris, collega’s Vera Spruit en Raymond van Praag en Harald 
Bergmann. Hij wenst de raad en het nieuwe college veel succes. 

 
14. Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging nieuw gekozen wethouders 
 De voorzitter leest de eed en de verklaring en belofte voor waarna de wethouders Euser, Rombout, van 

Praag en van Ginkel beëdigd worden. 
 
15. Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadsleden en besluit tot toelating 
 De voorzitter benoemt de heer van Wolfswinkel tot voorzitter en mevrouw Nootenboom en de heer 

Kweekel tot leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van de beoogd raadsleden Bart 
Prinsen en Hans de Bruijn. Hierna schorst hij de vergadering. 
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16. Beëdiging raadsleden 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer van Wolfswinkel. De heer van 
Wolfswinkel geeft aan dat de commissie geen bijzonderheden heeft aangetroffen. Hierna leest hij het 
proces-verbaal voor en adviseert de raad over te gaan tot beëdiging van de voorgedragen kandidaten. De 
voorzitter ontbindt de commissie. De voorzitter leest de verklaring en belofte voor. Hij vraagt de heren 
Prinsen en de Bruijn naar voren te komen om de verklaring en belofte af te leggen. Hierna schorst hij kort 
de vergadering. 

 
17. Benoeming duoraadsleden 
 De voorzitter heropent de vergadering en vraagt de raad in te stemmen met de benoeming van de 

duoraadsleden. De raad gaat unaniem akkoord met de aanwijzing van de heer J.H.M. Heezen en 
mevrouw S.M. Remijn- Korteweg namens de VVD, de heer F. Zwart, de heer R.J. van den Berg en de 
heer J.S. van Leen namens de PvdA; de heer H. Linssen en de heer D.H.J. Roest namens het CDA, 
mevrouw J. de Leeuwe, mevrouw L. Geever-Mooi en de heer H. Ender namens de NAP en heer H. Visser 
en de heer N.P. van Engeldorp- Gastelaars namens de CU/SGP tot duoraadslid van de gemeente 
Albrandswaard.. 

 
18. Benoeming gemeentelijke vertegenwoordiging in: 

 Stadsregio Rotterdam 
 Natuur- en recreatieschap IJsselmonde 
 OntwikkelingsMaatschappij Midden IJsselmonde 
 Plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad 
 Carrouselvoorzitters 
 Auditcommissie 
 

De voorzitter stelt vast dat er geen duidelijkheid is over de kandidaten voor gemeentelijke 
vertegenwoordiging in de Stadsregio, het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde en de 
Ontwikkelingsmaarschappij Midden-IJsselmonde. Hij stelt voor deze verkiezingen uit te stellen tot de 
volgende raadsvergadering en over te gaan tot het kiezen van een plaatsvervangend voorzitter van de 
gemeenteraad, carrouselvoorzitters en leden van de Auditcommissie. 
De voorzitter benoemt een commissie van stemopneming bestaande uit de heer van Wolfswinkel, 
voorzitter en mevrouw Nootenboom en de heer Kweekel als leden. Hierna schorst hij de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft de heer van Wolfswinkel het woord. De heer van 
Wolfswinkel geeft aan dat het totaal aantal uitgebrachte stemmen per verkiezing 17 is en geeft de uitslag 
van de verkiezingen: 
 
Voor plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad 
De heer van Meijbeek voor 15 tegen 2 
 
Voor Carrouselvoorzitters 
De heer Duurkoop voor 15 tegen 0 blanco 2 
De heer Gardeitchik voor 17 
De heer Moret voor 15 tegen 0 blanco 2 
De heer Prinsen voor 15 tegen 0 blanco 2 
 
Voor leden Auditcommissie 
De heer vd Berg voor 13 tegen 2 blanco 2 
De heer Gardeitchik voor 17 
De heer Polder voor 15 tegen 0 blanco 2 
De heer Spierings voor 13 tegen 2 blanco 2 
Mevrouw Spruit voor 13 tegen 2 blanco 2 
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De heer van Wolfswinkel voor 14 tegen 1 blanco 2 
 
Voor plaatsvervangend lid audit commissie 
De heer Ender voor 13 tegen 2 blanco 2 
De heer Goudriaan voor 17  
De heer van Leen voor 12 tegen 3 blanco 2 
De heer Linssen voor 12 tegen 3 blanco 2 
De heer Moret voor 15 tegen 0 blanco 2 
De heer Visser voor 13 tegen 2 blanco 2 
 

19. Sluiting 
 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit hij de vergadering af. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente  
Albrandswaard  in zijn openbare vergadering van  
31 mei 2010. 
 
De griffier, De voorzitter 
 
 
 
 
John C.M. Hagenaars mr. Harald M. Bergmann 

 


