
 

VERSLAG 

 

Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 17 mei 2010 

Aanwezig De heer R. Moret (voorzitter); 
De heer J.C.M. Hagenaars (griffier); 
De heren J. Gardeitchik en  A.A. Kweekel (EVA); 
De heer J.S. van Leen (PvdA); 
Mevrouw A. Nootenboom (VVD); 
Mevrouw S.E.M . Hek en de heer D.H.J. Roest (CDA); 
Mevrouw J.E. de Leeuwe en de heer R. Polder (NAP); 
De heren J. van Wolfswinkel en N.P. Engeldorp Gastelaars (CU/SGP); 

 De heer B.G. Euser (wethouder); 
Onderwerp Krediet reconstructie Koninginnebuurt     

 
 

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

 
2. Krediet reconstructie Koninginnebuurt        

De heer Kweekel  meent aan dat uit ervaringen met de Albrandswaardseweg waar nu een tweebaans 
fietspad is aangelegd is gebleken dat duurzaam veilig niet altijd veilig is. Vervolgens vraagt hij 
aandacht voor veilige aansluitingen.Hij vreest dat deze reconstructie gepaard gaat met een kaalslag 
van groen. Graag ziet hij voor elke boom die gekapt wordt er drie terug geplaatst. Ook vraagt hij om 
het beperken van het woud aan verkeersborden, bij voorkeur zou hij het gehele gebied volledig 
verkeersbordvrij willen hebben. Hij wil graag meer weten over de wijze  van communiceren van het 
project naar de bewoners toe en het zoveel als mogelijk beperken van de overlast.  
Mevrouw Spruit vraagt zich af of het de bedoeling is dat het plan inhoudelijk besproken wordt of dat 
het gaat over het beschikbaar stellen van het krediet.  
De Voorzitter geeft aan dat het de bedoeling is om het beschikbaar stellen van het geld te praten. 
Mevrouw De Leeuwe geeft aan dat zij in een  rapport van de accountant heeft gelezen over de 
mogelijkheid van subsidies die bijvoorbeeld het  waterschap geeft voor het aanleggen van gescheiden 
rioleringen. Zij vraagt zich af of hier rekening mee is gehouden. Vervolgens heeft zij nog een vraag 
over het andere wijze financieren. Is het zo dat voor de toekomst dergelijke plannen per wijk uit de 
lucht komen  vallen=  
De heer Van Wolfswinkel  zegt dat zijn fractie geen probleem heeft met deze  kredietverstrekking. Wel 
is hij nieuwsgierig naar ``het nieuwe doen` van het college als het gaat om communicatie en 
burgerparticipatie.  
Mevrouw Hek  neemt aan dat de normale gang van zaak is dat de  gespecificeerde besteksraming 
vlak voor de aanbesteding wordt gehouden. Wat gebeurt er als er een verschil is tussen de geraamde 
kosten en daadwerkelijke kosten. Er staat een bepaald bedrag voor geraamde kosten. Voor  een 
gedeelte daarvan is er direct financiële dekking. Voor het restant wordtkrediet gevraagd. Is de 
verhouding tussen beiden toevallig. Zij geeft aan dat er nog wijzigingen kunnen komen, met name om 
wensen van bewoners te onderzoeken en eventueel in te willigen.   
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Mevrouw Nootenboom vraagt zich af of oud materiaal hergebruikt kan worden.  Verder is zij benieuwd  
of er met andere (nuts) bedrijven is afgestemd. Zij zou graag willen weten hoe lang dit project gaat 
duren. En als laatste vraagt zij zich af in hoeveel jaar de spaarlampen terugverdient zullen worden.  
De heer Van Leen  informeert naar de ruimte die er is in de planning om echt iets met de 
communicatie  te doen. Hij geeft aan dit project een tijdje overlast geeft voor bewoners . Deze moet zo 
kort mogelijk gehouden worden en dat kan met behulp van een goede planning. Hij merkt op dat voor 
hem deze keuze van  financiering is geen automatisme inhoudt voor volgende projecten.  
Mevrouw Van Ginkel antwoordt dat logica aangebracht moet worden in het begrip `duurzaam veilig`. 
Zij gaat voor een integrale aanpak, daarbij worden ook riolering en groen meegenomen. Zij kan geen 
toezegging doen over het terugplaatsen van drie nieuwe boom voor elk gekapt exemplaar. Wel wordt t 
er kritisch gekeken naar het kappen van bomen. Dat zijn volgens haar aspecten die met de bewoners 
besproken worden. Verkeersborden vrij kan haar alleen als alle verkeer geweerd wordt. Zij geeft aan 
het aantal borden wel zoveel als mogelijk is te zullen beperken.  
De heer Korpel (rioolbeheerder Gemeente Albrandswaard) geeft aan dat er geen subsidies van het 
waterschap mogelijk zijn. Dit omdat er geen mogelijkheid is om gescheiden riolering te realiseren. Hij 
geeft aan dat het bestaande rioleringssysteem  terug komt.  
Mevrouw Van Ginkel zegt dat deze de week het college aan tafel gaat met de bewoners om hun 
wensen en ideeën te horen.   
De heer Barink  legt uit dat er eerst een globaal ontwerp is opgesteld waarbij de eerste raming is 
gekomen inclusief ingenieurskosten en risicoreservering is gemaakt. Op basis van deze raming met 
een goede inschatting naar boven is de kredietaanvraag tot stand gekomen. In de praktijk wordt er 
aanbesteed en dan komt de werkelijk bedrag waarvoor aannemers bij openbare aanbesteding gaan 
inschrijven. In de regel is dat lager. Bij een goed opgesteld bestek en goede controle op de uitvoering 
is ook het meerwerk minimaal. Hij zegt dat het de bedoeling is,na akkoord door de raad en de 
aanbesteding 1 september te starten met de reconstructie . Op het moment dat de aannemer bekend 
is wordt er een gedetailleerde planning gemaakt waarbij er goed inschat kan worden hoelang het gaat 
duren. Volgens hem is inschatting nu ongeveer 5 a 6 maanden met inachtneming van de 
winterperiode.   
Mevrouw Van Ginkel geeft aan dat er wel rekening wordt gehouden met het recyclen  van materialen. 
Zij geeft aan dat het afstemmen met bedrijven wordt meegenomen in het plan van aanpak.  
De heer Van Leen vindt het jammer dat het project in winterperiode plaats vindt.  
Mevrouw Nootenboom geeft aan dat haar vraag over de spaarlampen niet is beantwoordt.  
Geantwoord wordt dat er nieuwe verlichting komt met nieuwe masten en nieuwe spaarlampen. Dat 
wordt overigens geen LED verlichting.   
Mevrouw Van Ginkel  zegt toe aan dat de vraag over hoeveel jaar de kosten van spaarlampen 
terugverdiend worden, later schriftelijk  beantwoord wordt. 
Mevrouw Hek vraagt zich af de aanbesteding lager is, waar het restant van het geld naar toe gaat.  
De heer Barink geeft aan dat het geld niet wordt gebruikt voor andere doeleinden.   
De heer Van Wolfswinkel vraagt aan de wethouder of er al een uitgebreid communicatieplan  is. Hij 
vraagt zich af hoe de communicatie met bewoners georganiseerd wordt  en hoe bewoners er op 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pagina 3 
 

 

kunnen reageren. Hoe wordt het parkeren en het groen opgelost. Hij zou graag willen weten wat voor 
communicatie plan daar achter zit. 
De heer Barink geeft aan dat de parkeerproblematiek bekend is. Hij zegt met een open blik de 
bijeenkomstavond in te gaan om te bezien wat er mogelijk is  naast het ontwerp dat samen met de 
verkeersdeskundige Peter Knoesteren is opgesteld. Hij geeft aan ook meer te willen doen via het 
internet om de burgers te informeren. Hij zou graag iedere maand de stand van uitvoering willen 
communiceren met daarbij wat er nog volgt en het verwachte moment van oplevering.   
Mevrouw Spruit vraagt zich af of er een terugkoppeling naar de raad komt met de wijzigingen.  
Mevrouw Van Ginkel zegt dat toe. 
De heer Polder geeft aan dat het een goed idee is om het communicatie plan op papier te zetten. Hij 
vindt dat er evaluatiemoment afgesproken moet worden. Hij merkt op dat de vraag van mevrouw de 
Leeuwe niet is beantwoord. Hij vraagt zich af of er wel of geen vervangingsplan is voor de riolering. Hij 
zou graag willen weten of de budget van  2,2 miljoen gebaseerd is op offertes.  
De heer Barink geeft dat het huidige GRP loopt tot 2011. Hij meldt dat zij druk bezig zijn met het 
opstellen van een nieuw GRP.  Deze raming is gemaakt  door aannemers met ervaring. Straks wordt 
er aanbesteed op basis van een gedetailleerd bestek.  
Mevrouw Van Ginkel  denkt dat het wellicht beter is om een tussentijdse evaluatie te houden, dan kan 
van deze ervaringen nog profijt getrokken worden bij andere projecten in de nabije toekomst.  
De heer Kweekel geeft advies hoe burgers op straat te benaderen. Hij verwacht dat het college wel het  
vastgestelde bomenstructuurplan uitvoert en dat kabels en leidingen nooit een probleem mogen zijn. 
Hij vraagt zich af hoe het zit met de capaciteitsproblemen van het rioleringssysteem. Hij geeft aan dat 
het hem stoort dat aannemers gewoon hun gang gaan. Zij sluiten zonder voorafgaande kennisgeving 
zaken af. Volgens hem kan, als er snel en efficiënt  wordt georganiseerd veel tijd worden bespaard. 
Mevrouw Van Ginkel bedankt de heer Kweekel voor de tips. Zij geeft aan dat overlast nooit volledig  te 
voorkomen is. 
De heer Gardeitchik  zegt dat de mate waarin overlast wordt beperkt of voorkomen ook een criterium 
bij de gunning van het werk kan zijn.    
Mevrouw Van Ginkel geeft aan dat zij bij het nieuwe GRP terugkomt op de vraag over 
capaciteitsproblemen bij de riolering. 
De Voorzitter concludeert dat de wethouder 3 toezeggingen heeft gedaan. 1ste gescheiden riolering, 
2de plan m.b.t. de evaluatie, 3de terugverdien tijd spaarlampen. De Voorzitter geeft aan dat dit 
onderwerp op de hamerstukkenlijst komt te staan op raadsvergadering van 31 mei 2010. 

 
3. Sluiting 

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


