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1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering en geeft hij aan dat mevrouw Nootenboom afwezig is wegens 
ziekte. Vervolgens geeft hij aan dat de heer Goudriaan rond elven de vergadering zal gaan verlaten.  
 
De heer Goudriaan meldt dat zijn fractie een motie wil indienen inzake de nieuwe vestiging Sportschool in 
Portland. 
 
De voorzitter concludeert dat de raad akkoord gaat met het behandelen van de motie I als laatste 
agendapunt en stelt vervolgens de agenda vast. 

 
2. Spreekrecht voor het publiek 

De voorzitter geeft aan het woord aan de heer Van der Kemp.  
De heer Van der Kemp “ Geacht College, leden van de raad, Boerderij Verhoeff nu of nooit. Graag wil ik 
vanavond gebruik maken van de mogelijkheid om het belang van het behoud van het Boerderij Verhoeff 
en behoud van het monument in het algemeen onder uw aandacht te brengen. In 1998 was ik één van de 
initiatiefnemers voor het oprichten van de monumentencommissie in de gemeente Albrandswaard. Het 
doel was, naast het opstellen van de gemeentelijke monumentenlijst, een sturend beleid voor het behoud 
van monumenten op te stellen. Aangezien het beleid niet is overgenomen door de raad heeft de 
monumentencommissie helaas de taak naast zich neer moeten leggen. Gevolg onder andere is dat er 
inmiddels alleen sloop voor gemeentelijke monumenten soms voorkomen wordt. Tevens verzuimt de 
gemeente door het gevoerde beleid het indien nodig aanschrijven van monumentenbezitters met 
betrekking tot het minimaal noodzakelijke onderhoud. Ook is er, naar mijn idee, onvoldoende visie 
ontwikkeld om vanuit historisch besef input te leveren voor onder andere ontwikkeling van de kernen 
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Rhoon & Poortugaal. Wat betreft de bestemming van de boerderijen in het buitengebied, die wellicht in  
toekomst gedwongen zullen wijzigen, is ook nog geen visie ontwikkeld. Hierdoor zal het behoud van dit 
monumentale pand zeker in gevaar gaan komen. Ik wil u erop wijzen dat hier een verantwoording ligt bij 
bestuurders die gekozen zijn door inwoners die een dorpse sfeer na streven. De inwoners hebben 
gekozen voor Albrandswaard en niet om in een nieuw te ontwikkelen stadsdeel te wonen als bijvoorbeeld 
een deelgemeente van Rotterdam. Met medewerking van uw voorgangers zijn er al een behoorlijk aantal 
panden verloren gegaan. In Rhoon waren dat onder andere de Molen, het oude gemeentehuis, het 
postkantoor, de bebouwing van Dorpsdijk Zuid en 20 panden aan de Groenedijk. In Poortugaal is het nog 
desastreuzer: de molen aan de Poest Clementlaan, Boerderij Beukelman aan de Dorpsstraat, Huize 
Ankara, Boerderij de Brinkhoeve, Boerderij Zalmplaat, de muziektent aan de Poest Clementlaan en Slot 
Valckensteijn. Dit zijn maar een aantal voorbeelden. Op dit moment staan er nog een aantal panden 
evenals Boerderij Verhoeff op de gevarenlijst. Deze zullen ook verloren gaan als er niet adequaat wordt 
ingrepen. Voorbeelden zijn boerderij Oostdorp aan de Slot Valckensteinse Dijk, Slotse Dijk 99, Veerweg 4, 
en het pand van Greveling aan de Dorpsstraat in Rhoon staat ook momenteel ter discussie. Namens de 
Vrienden Behoud monumenten Albrandswaard wil ik met nadruk wijze op uw verantwoording. Het behoud 
van het Rijksmonument boerderij Verhoeff in Poortugaal staat vandaag op uw agenda. Het belang van 
behoud hiervan zou eigenlijk zou geen discussie moeten zijn naar mij idee. Het betreft een 
boerderijgebouw uit de 18de eeuw op een terp welke wellicht is ontstaan in de 14de eeuw. Uniek in zijn 
soort in deze omgeving. Deze boerderij is gelegen aan de polder Blok onder het dorp. Deze boerderij en 
polder moeten de historie naar mijn idee verankeren in Poortugaal. Ook naar  de aanliggende polder moet 
uw aandacht gaan wat betreft het conserveren van historische en natuurwaarde. De verkaveling en 
slotenpatroon verwijzen naar een ontstaan in de 14de eeuw. En ik vraag me af: heeft u ooit gerealiseerd 
wat dit verlies zou beteken. Ik zie wat de omvang van het verlies betekend eigenlijk wel vergelijkbaar met 
het kasteel van Rhoon, die uiteindelijk gered is van verval. Die was in dezelfde staat als boerderij Verhoeff 
nu, misschien nog wel erger en de sloopplannen die er waren zijn door inzet van aantal burgers eigenlijk 
voorkomen. Nu heeft u de kans om uw verantwoording te nemen en de belofte die veelvuldig is gedaan 
inzake behoud waar te maken. Nog steeds is de subsidie die door u aangevraagd niet afgewezen door de 
Rijksdienst. Dus een uitgesproken kans om alsnog na verwerving over subsidie te beschikken en nog 
mogelijk externe partners in een aantal maanden een plan te ontwikkelen en hiervoor een geschikte 
bestemming te vinden. Ook hiervan zijn genoeg voorbeelden bekend op welke wijze dat zou kunnen 
plaatsvinden. Ik doe hier nogmaals een beroep op uw verantwoording en nakomen van eerdere 
toezeggingen om dit naar mijn idee belangrijkste Rijksmonument in Poortugaal te behouden en verwacht 
dan ook een positief besluit om zo het behoud te kunnen waarborgen. Mijn dank. “ 

 
De voorzitter bedankt de heer Van der Kemp en geeft het woord aan de volgende inspreken de heer Van 
der Hout van de Koninklijke Hippies Federatie. 
 
De heer Van der Hout 
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De voorzitter bedankt de heer Van der Hout. 

 
3. Het vragen ½ uur 

De voorzitter geeft aan dat er vragen zijn binnengekomen vanuit de fractie EVA en vanuit de VVD. Hij 
vraagt de fractie EVA om hun vragen te stellen over de Speeltuinvereniging in Portland. 
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De heer Goudriaan geeft aan dat zij fractie de volgende vragen heeft gesteld: 
1. Hoe wordt de speeltuinvereniging (het bestuur) ondersteund bij de realisatie van de speeltuin op de 

daartoe aangewezen locatie in Portland? 
2. Welke resultaat heeft die ondersteuning tot op heden gehad? 
3. Wanneer denkt of verwacht u dat de speeltuin operationeel kan zijn? 
 
 
Mevrouw Van Ginkel geeft aan dat het bestuur vanaf  begin af aan duidelijk is gemaakt dat de rol van de 
gemeente in eerste instantie een adviserende zou zijn en is ook geweest en dat de vereniging zelf 
verantwoordelijk is voor de operationele aanleg van de speeltuin. Ook is de speeltuin verantwoordelijk 
voor het op tijd aanleveren van gegevens die nodig zijn voor de voortgang van het proces, zoals een 
exploitatieoverzicht, projectplan, visie met betrekking tot het beheer, gebruik, verhuur van de grond, 
enzovoort. Vervolgens geeft zij aan dat tijdens het traject met betrekking tot de aanvraag van de 
bouwvergunning door de gemeente een interne gemeentelijke projectgroep is opgezet waarin 
verschillende vakgebieden vertegenwoordigd zijn en die hebben met elkaar op een breed niveau de 
speeltuinvereniging geadviseerd. Zij meldt dat er ook ongevraagd door de gemeente aan de vereniging 
advies is gegeven. Te denken valt aan advies om de plannen met omwonende te delen en te zorgen voor 
een gedegen ondernemingsplan. Vervolgens de beantwoording van vraag 2. Zij geeft aan dat het een 
andere geleid heeft tot een door een college goedgekeurd perceel dat is aangewezen als werkgebied en 
er is een bouwaanvraag ingediend die voldeed aan de gestelde eisen. En voor de speeltuinvereniging is 
het ook duidelijk welke kaders en eisen er worden gesteld aan de speeltoestellen, welke kosten er zijn 
voor het aanleggen van kabels en leidingen enzovoort. Of de speeltuin operationeel kan zijn hangt af van 
de afhandeling van de bezwaarschriften. Op de afgeven bouwvergunning is een groot aantal bezwaren 
ingediend, wel 57. Als de bewaarmakers volhouden dan zou dat volgens haar kunnen betekenen dat er 
vertraging ontstaat van 2 jaar. Er wordt wel informeel overleg gevoerd om te proberen de partijen bij elkaar 
te krijgen, eventueel met behulp van een externe mediator om te kijken of er een nieuw plan ontwikkeld 
kan worden waarin allerlei partijen zich kunnen vinden.  
 
De heer Goudriaan vraagt of de wethouder een termijn kan aangeven waarbinnen ieder geval het proces 
ten aanzien van de realisatie van de speeltuin niet meer vertraging oploopt dan noodzakelijk is. Hij is zich 
bewust van het belang om het proces zorgvuldig door te lopen. Vervolgens vraagt hij nadrukkelijk 
aandacht voor alle inspanning vanuit bestuur om tot een realisatie te komen.  
 
Mevrouw Van Ginkel geeft aan hiermee intensief bezig te zijn. Veel zal volgens haar afhangen van de 
speeltuinvereniging. Op 3 december heeft zij een vervolggesprek met de speeltuinvereniging om het 
proces door te nemen en te kijken waar versneld kan worden waarna op een zo kort mogelijke termijn de 
vervolgstap met de bezwaarmakers zal maken om tot een plan B te komen.  
 
De heer Goudriaan wil graag op de hoogte zijn van de voortgang van deze procedure. 
 
Mevrouw Van Ginkel zal de raad op de hoogte houden. 
 
Mevrouw Spruit is benieuwd naar hoe het college aankijkt tegen de brief die onlangs door de 
speeltuinvereniging zelf is gestuurd waar in de laatste passage van de brief gewezen wordt op het feit dat 
er in de wijk geen draagvlak voor meer is.  
 
Mevrouw Van Ginkel geeft aan dat dat precies de reden is waarom zij op 3 december opnieuw in gesprek 
gaat met de speeltuinvereniging. Als de speeltuinvereniging het zelf niet ziet zitten, dan zal het een lastig 
proces worden.  
 
De heer Van der Graaff heeft gehoord dat er tegen de afgegeven bouwvergunning 57 bezwaren zijn 
ingediend. Hij is nieuwsgierig naar bezwaarschriften. Hij zou daarom graag willen weten of het gaat om 
verschillende bezwaarschriften of om eensluidende bezwaarschriften die qua model zijn rondgestuurd. Hij 
geeft aan dat als dit zo is, om die dan als 1 bezwaar te zien.  
 
Mevrouw Van Ginkel meldt dat het laatste niet het geval is. Ze zij volgens haar toch wel verschillend, maar 
er zijn wel parallellen te trekken. Het kan niet in 1 keer afgedaan worden.  
 
De voorzitter geeft het woord aan de fractie EVA om hun vragen over de huidige positie van Fam. Bos te 
stellen. 
De heer Littel bedankt de heer van Houten voor zijn verhaal, want dat ondersteunt datgene wat ook zijn 
fractie verbaast,  dat er tot op heden geen eenduidig standpunt is in genomen. De familie Bos van 
Manege Pensionstal de Hoge Stee aan de Rijsdijk in Rhoon heeft diverse malen blijk gegeven van 
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belangstelling en interesse getoond in de 6 ha bij Portland. Zij willen daar een nieuwe stoeterij opzetten. 
Deze plannen, die lijken te passen binnen de bestemming voor dat gebied, zijn bij bekend maar er 
bestaan op dit moment nog wel wat onduidelijkheden.  
De EVA Fractie heeft dan ook de volgende vragen voor u;  
 

1. De 6 ha kost de familie Bos ingeval van aankoop 6.000.000 euro; zij betalen dus 100 euro per 
vierkante meter. In de Zegenpolder bezit de familie 9 ha grond. Voor de grond krijgen zij 7 
euro per vierkante meter. Kunt aangeven waar dit grote prijsverschil in zit? 

2. De familie Bos wil de 9 ha grond van de Zegenpolder 9 ha ( in het kader van de realisering 
van het Buijtenland van Rhoon) ruilen tegen de 6 ha bij Portland. Is dat een mogelijkheid en is 
die optie eventueel uitvoerbaar? 

3. Op 8 juli heeft het laatste email contact tussen u en de familie Bos plaatsgevonden waarin u 
aangeeft dat er ‘hoop gloort aan de horizon’. Is er nu nog steeds contact tussen de gemeente 
en de familie Bos en hoe verlopen die contacten. Indien er geen contact meer is geweest, 
kunt u dan aangeven waarom dat zo is? 

4. Vindt u de 6 ha bij Portland een geschikte plaats voor een stoeterij van de familie Bos? Is die 
bestemming nog steeds mogelijk voor dat gebied? 

5. De nood van de familie os is hoog omdat hun huidige locatie aan de Rijsdijk ernstig aan het 
verzakken is. Als u niet tot overeenstemming kunt komen met de familie Bos over de 6 ha, zijn 
er binnen de gemeentegrenzen van Albrandswaard dan nog alternatieven voor hun stoeterij? 

6. De EVA fractie vraagt u tot slot om binnen de korte tijd contact op te nemen met de familie 
Bos om samen naar een oplossing te zoeken. 

 
Mevrouw Van Ginkel geeft aan dat de manier waarop de vragen zijn gesteld doet vermoeden alsof er bijna 
geen contact is tussen de gemeente en de familie Bos en niets is minder waar. Er is steeds intensief 
contact gevoerd. Beantwoording vraag 1. Zij geeft aan dat er voor het project Binnenland is afgesproken 
dat vanuit de uitgangspunten een concept inrichtingstekening gemaakt en hierbij is ook een raming 
gemaakt inclusief de vastgestelde verwervingsprijs van de OMMIJ. Dat is volgens haar de 6 miljoen. In 
vergelijk met deze raming is er gekeken of de potentiële opbrengst de kosten kunnen dekken met invulling 
van een hippische functie conform het raadsbesluit. De potentiële opbrengst is de marktwaarde voor een 
gebied met een hoogwaardig hippische functie en daardoor de vraagprijs is geweest aan de familie Bos. 
De familie Bos is zelfs de mogelijkheid geboden om een reëel tegenbod uit te brengen om dit tegenbod 
opnieuw in overweging mee te nemen. Zij hebben dit niet gedaan. De grond in de Zegenpolder wordt in 
het kader van het Landschapspark het Buijtenland van Rhoon door de Provincie aangekocht en een 
agrarische waarde als aankoopprijs gehanteerd. Deze prijs is dan ook niet vergelijkbaar met de 
gehanteerde prijs voor het project Binnenland. Dit zou volgens haar een commerciële prijs genoemd 
kunnen worden.  De familie Bos wilde 9 ha grond van de Zegenpolder ruilen voor de 6 ha bij Portland. Dat 
is geen reëel mogelijkheid. Zij heeft al eerder aangegeven dat beide percelen een andere waarde 
vertegenwoordigen en daardoor is dat volgens haar niet mogelijk. Beantwoording vraag 3. Zij meldt dat er 
wel contact is geweest tussen de gemeente en familie Bos. Er is zeer recent nog overleg geweest, ook 
over de alternatieven die de gemeente aan familie Bos kan aanbieden. Beantwoording vraag 4. Zij vindt in 
principe de 6 ha wel een geschikte plaats voor de stoeterij. Het Binnenland is conform het raadsbesluit 
nog steeds bestemd voor hippische sport. De familie Bos heeft volgens haar niet positief op het aanbod 
van de gemeente gereageerd, noch een realistisch tegenbod gedaan. Vervolgens geeft zij aan dat er 
buitenscope van het project Binnenland wel kan worden gezocht naar een nieuwe locatie voor huisvesting 
van de familie Bos. Zij meldt dat het wel gebeurd is maar dat het nog niet gelukt is om tot 
overeenstemming te komen. Indien er blijkt dat er binnen de projectgrenzen van het Binnenland naast de 
ontwikkeling van een andere hippische ontwikkeling ruimte is voor een nieuwe en kleinere huisvesting van 
een manage kan de familie Bos als een van de gegadigden worden benaderd, wat de gemeente ook zal 
doen. Beantwoording vraag 5. Zij meldt dat de gemeente een reeks inspanning heeft geleverd voor het 
zoeken naar een alternatieve locatie alleen heeft de familie Bos er zelf tot op heden nog niet positief op 
gereageerd. De familie Bos blijft volgens haar een aandachtspunt om alternatieven aan te bieden, mits 
deze voor handen zijn. De situatie van de familie Bos wordt echter nog niet gezien als een apart project. 
Mocht de raad dat wel wensen dan kan het college dat gaan uitwerken en dan wordt dat project opgepakt 
en wordt er actief gezocht naar een alternatieve locatie. Zij geeft vervolgens aan dat als dit het geval zou 
zijn dan dat de raad ook een kredietvoorstel moeten voorleggen om daar uitvoering aan te kunnen geven. 
Beantwoording vraag 6. Zij meent duidelijk te zijn met haar beantwoording dat er door haar en de 
organisatie steeds is gezocht naar een oplossing en daarover is ook intensief contact geweest met de 
familie Bos. Vervolgens geeft zij aan dat het college binnenkort het projectplan van de 6 ha gaat 
bespreken. Wanneer de raad het plan toegestuurd krijgt, zit er ook een toelichting bij.  
 
De heer Littel geeft aan dat de beantwoording voor hem niet bevredigend is. Hij wil hier op een ander  
moment op terugkomen.   
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De heer Van Wolfswinkel verwacht iets te horen over de bekostiging van de stoeterij. Namelijk door de 
subsidie van het Wereld Natuurfonds, die daar ook in combinatie met de stoeterij een natuurwal zou 
maken. Hij geeft aan dat volgens hem dat het plan was voor de 6 ha. Hij zou graag willen weten hoe het 
hiermee staat.  
 
Mevrouw Van Ginkel geeft aan dat er inderdaad geopteerd is voor subsidie tot een bedrag van 5 ton. Zij 
heeft de regels ontvangen met betrekking tot het krijgen van de subsidie. Daar zitten wel haken en ogen 
aan die nadere studie na vergen. Dat brengt sowieso met zich mee dat zij de raad op een later tijdstip 
hierover gaat informeren.  
 
De heer Goedknegt zou graag willen weten wat de wethouder verstaat onder intensief contact. Vervolgens 
adviseert hij het college om ook de subsidie te betrekken bij het bespreken van het projectplan. Hij wil een 
onderbouwing zien van de kosten van dat stuk grond.  
 
Mevrouw Van Ginkel geeft aan dat het wel mogelijk is. De stukken, waarin ongetwijfeld de antwoorden te 
vinden zijn, worden zo snel mogelijk naar de raad gestuurd.Wanneer dit uitnodigt tot een discussie dan 
kan dat gewoon gedaan worden  
 
De voorzitter geeft het woord aan de VVD fractie om hun vragen te stellen over de brief van de WMO 
Raad. 
 
De heer Goedknegt Op 14 oktober heeft u een brief ontvangen van de WMO Raad betreffende Vervoer op 
Maat. Daarnaast heeft de gemeenteraad over hetzelfde onderwerp een brief ontvangen van ANBO 
afdeling Albrandswaard. Naar aanleiding van deze brieven heeft onze fractie de volgende vragen: 

1. Is het juist dat er naar aanleiding van geuite problemen eind 2009 er pas in juli/ augustus 
2010 gestart is met een onderzoek hiernaar? Zo ja, waarom zit hier zo’n lange periode 
tussen? 

2. Wat waren de uitkomsten van dit onderzoek? Zijn deze vergelijkbaar met de uitkomsten van 
het uitgevoerde onderzoek door de gehandicapten Raad Ridderkerk? 

3. Welke acties heeft u genomen naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek? 
4. Is er overleg geweest met de ander BAR-gemeenten over het probleem met Vervoer op 

Maat? 
5. Is het tevens juist, dat u pas in oktober van dit jaar in overleg bent getreden met de vervoerder 

over de geconstateerde problemen? 
6. Kunt aangeven wat de huidige stand van zaken is naar aanleiding van gesprekken met de 

vervoerder en wat de vervolgacties zullen zijn? 
 
Mevrouw Rombout geeft dat er wel vaker over dit probleem is gesproken. Zelfs al zo vaak dat de 
gemeente nog niet af is van de problemen met de vorige vervoerder ZCN. De stappen die door het college 
worden genomen moeten ontzettend goed gedocumenteerd worden om een goed dossier te hebben om 
later van een vervoerder af te komen. Er is geen apart onderzoek gedaan door de gemeente behalve dan 
dat de 3 gezamenlijke gehandicaptenplatforms van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk in nauwe 
samenspraak met de gemeente om dit onderzoek te doen. Dit is telefonisch gedaan naar alle gebruikers 
van het collectieve vervoer, waarbij alle mensen telefonische 1 vraag voorgelegd is en die is: bent u 
tevreden? Het college is van mening dat het een goede onderzoeksopzet is waar volgens heel wat 
verrassende dingen naar voren zijn gekomen. Zij stelt voor om het onderzoeksrapport naar de raad te 
sturen. Het antwoord op vraag 2 is terug te lezen in het onderzoeksrapport. Beantwoording vraag 3. Zij 
meldt dat de klachten in algemeen wel bekend waren. Ambtelijk zijn ook vóór haar tijd gesprekken 
gevoerd. Vanaf het moment dat het college het eerste concept had gezien van de gehandicaptenplatforms 
vanuit uikomsten van dat onderzoek hebben de BAR-gemeenten Connexxion op het matje geroepen om 
over het concept te praten om te kijken wat hun reactie was. Connexxion heeft RTC, dat is de 
onderaannemer van Connexxion, meegenomen bij het gesprek. Het is een ernstig gesprek geweest 
waarin Connexxion in heeft aangegeven dat zij met een verbeterplan zullen komen. Het 2de gesprek is in 
oktober gehouden. Connexxion heft toen het verbeterplan gepresenteerd. Dit verbeterplan van de 
Connexxion zal naar de raad toekomen. Met Connexxion is afgesproken om driemaandelijks bij elkaar te 
komen om de vordering te bekijken en dat zal haar volgens haar gedaan worden in samenspraak met de 
gehandicaptenplatforms.  En kijken over er op die manier tot een verbetering gekomen kan worden dan 
wel maatregelen te nemen voor het contract.  
 
De heer Goedknegt ziet graag de uitkomsten van het verbeterplan tegemoet. Als deze nog vragen 
oproepen dan zal zijn fractie deze schriftelijk stellen. 
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4. Vaststelling verslagen 
 
De verslag van de raadsvergaderingen 25/10/2010:  
De samenvattingen/toezeggingen 8/11/2010 en 15/11/2010.  
 
De voorzitter  concludeert dat de verslagen en samenvattingen zonder aan/opmerking vastgesteld kunnen 
worden. En stelt de verslagen vast.  

 
5. Ingekomen stukken raad 
 De voorzitter vraagt of hij  de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast kan stellen.  
 De heer Goedknegt  stelt voor om een aantal  die onder punt C staan voor kennisgeving aannemen te 

verplaatsen naar punt B af te laten handelen door het college. Dit omdat er veel stukken komen waarvan 
hij denkt dat er iets mee moet gebeuren. De volgende stukken zou hij onder punt B willen zien:  

- De brief van de WMO Raad, Advies Vervoer  op Maat 
- Stichting de Stootwil, bewegwijzering naar de jachthaven 
- AH Rhoon: Reactie op brief 90481 
- BOVAK: verzoek inzage kermisopbrengsten 
- Winkeliers vereniging van Rhoon: onduidelijkheden omtrent pand Greveling (verseonnr 90900) 
- Actiegroep Portland; klacht m.b.t. non response op vragen rondom de besluitvorming 

bouwplannen sportschool ABBW (verseonnr. 90994) 
- ANBO: vervoer op maat (verseonnr. 91621) 
 

En het volgende zou hij onder A willen plaatsen. 
 

- College; 90826 memo aan de raad over budgetten WWB, IOAW, IOAZ en WIJ 2010 en 2011 
 
Vervolgens vraagt hij zich af of het handig als het college dit lijstje meenemend en beoordeelt wat er mee 
gedaan moet.  
 
De voorzitter geeft aan dat er sommige brieven gericht zijn aan het college en een cc naar de raad. En 
sommigen sturen hun brief naar college én raad.   
 
De heer Goedknegt geeft aan dat als deze brieven al afgehandeld zijn dan zou het graag willen zien dat 
ze daarop die lijst staan, omdat hij nu niet weet of er iets met deze brieven gedaan wordt. 
 
De heer Graaff wil een terugkoppeling hebben over de afhandeling van de stukken. 
 
De voorzitter stelt de lijst met ingekomen stukken vast. 
 

6. Stemverklaringen m.b.t. de besluitvorming 
 De voorzitter constateert dat er wel behoefte is voor het afgeven van een stemverklaring en geeft 

vervolgens het woord aan de heer Spierings. 
 
 De heer Spierings  wil een opmerking maken over het 4de hamerstuk, waar staat financiële gevolgen 

contract Wooncompas Dorpsdijk 40 en 40a. Hij meldt dat daar het voorstel aan de raad niet in 
overeenstemming is met het besluit. Hij geeft aan dat het gaat om de kosten die daar genoemd worden. Er 
staat volgens hem daar dat er voor het begrotingsjaar 2010 150.017 euro betreffen dat is ook wat in het 
besluit terug te vinden is, maar erachter staat dat dezelfde kosten voor het begrotingsjaar 2011 een 
bedrag is van 96.000 euro. Hij geeft aan dat dit bekend is, maar is later in het kader van de bezuinigingen 
uit de begroting gehaald.  Vervolgens geeft hij aan dat onder het proces staat dat na het nemen van uw 
besluit wordt er een en ander verwerkt in de begroting 2010 en 2011. We zullen u met reguliere 
rapportage verder in het proces melden. Hij denkt dat dit niet correct is. 



  blad 8 van 39  

 
De heer Van Praag  geeft aan dat het besluit wel is aangepast na aanleiding van de carrouselvergadering 
en het raadsvoorstel niet.  

  
7. Hamerstukken 

- Reactie van de raad op de wijziging Huisvestingsverordening Stadsregio Rotterdam 2006. 
- Vaststellen Verordening op de Carrouselvergadering. 
- Vaststellen 1e Gewijzigde Algemene Subsidieverordening Albrandswaard 2010. 
- Financiële gevolgen contract Wooncompas Dorpsdijk 40 en 40a. 
- Intrekken oude en vaststellen nieuwe verordening behandeling bezwaarschriften Albrandswaard.  

 
De voorzitter verklaart dat de hamerstukken unaniem vastgesteld worden. 

 
8. Debat op verzoek van alle fracties over de 2de Tussenrapportage 2010 
  
 Eerste termijn 
 

De heer Van Wolfswinkel  geeft aan dat het voor het eerst is gebeurd dat de 2de kwartaalrapportage 
uitgebreid besproken is in de auditcommissie. Daar is geconstateerd dat het op zich een hele vruchtbare 
en goede technische bespreking is. Dat is toen samen gedaan met de accountant en ook een aantal 
financiële mensen van de gemeenten en de wethouder financiën. Hij meldt dat in een constructief overleg 
zijn zij tot een aantal zaken gekomen. En zijn er antwoorden gegeven op de vragen. Dat is volgens hem 
op zich een goed proces. De volgende punten wil de auditcommissie drie restpunten hier onder de 
aandacht willen brengen.  

 De rapportage snelheid van de WWB laat te wensen over. Het is inmiddels december de raad eer de  
ingelicht gaat worden. Het is nu december, we hebben gezien dat het aantal WWB cliënten toeneemt. Er 
is aangegeven dat de 2de kwartaalrapportage erg laat binnen kwam. Dus is het niet in de auditcommissie 
behandeld. Hij stelt dus voor om zo snel mogelijk, het liefst nog in december de WWB ook de WMO te 
behandelen. Bij de WMO op viel dat de financiële dossiers van de overgang naar Ridderkerk nog steeds 
nog steeds niet goed geregeld is. Hij meldt dat ook de accountant daar de opmerking over had gemaakt, 
dat dit volgens hem gevolgen zou hebben voor de rechtmatigheid. Hij denkt dat het goed is dat de 
accountant hiernaar kijkt en met elkaar te delen in de eerst volgende carrouselvergadering waar dus uitleg 
gegeven zal worden over de cijfers. Hij is vervolgens benieuwd naar de snelheid van rapportage. Wat er 
ook gemist is de rapportage over Essendael. Het is belangrijk is dat men, zeker in verband met de 
kredietcrisis, op de hoogte wordt gehouden van de stand zaken met betrekking tot de bouwtempo en de 
ontvangen revenuen en de eventuele vertragingen met betrekking tot de woningbouw in Essendael.  

 
 Mevrouw Spruit geeft aan dat er vragen zijn gesteld naar aanleiding van de 2de  tussenrapportage en naar 

aanleiding van de eerste schriftelijke beantwoording zijn er in de auditcommissie nog een aantal vragen ter 
verduidelijking gesteld. Deze antwoorden zijn uiteindelijk vorig week ontvangen. Het opvallende daarin is 
dat de eerdere antwoorden tegen worden gesproken. Eerst was er geen extra geld nodig voor de 
patiënten in de Delta ziekenhuis, maar met nadere doorvragen ineens wel. Een aantal vragen is volgens 
haar niet beantwoord. Zoals de vraag waarom de boekwaarde van het Boerderijtje niet op de lijst van te 
verkopen gemeentelijk objecten staat en de toegezegde afschrift van het BBV stuk is ook voor de 2de maal 
niet toegevoegd. Zij geeft aan dat de managementrapportage Sociale zaken gelukkig nog wel is 
toegevoegd.  Zij dringt er bij het college op de vragen van de raad in het vervolg serieus te nemen, want 
vragen 180 graden anders beantwoorden dan in eerste instantie wekt volgens haar niet erg veel 
vertrouwen. Naar aanleiding van het overzicht van de budget Jeugd en Jongerenwerk dat bij de 
antwoorden is bijgeleverd is haar fractie wel erg van geschrokken van het bedrag dat de gemeente aan de 
stichting Jong betaald en uit het veld is begrepen dat dit slechts voor 1 jongerenwerker is en dan ook nog 
een die net van school komt. Zij vraagt zich af of er meer gekregen wordt voor dat bedrag. Vervolgens 
geeft zij aan dat haar fractie blij is met de tussenrapportage met een reële woningbouwprognose. Haar 



  blad 9 van 39  

fractie heeft de wethouder bij de vorige tussenrapportage slechts 3 keer tevergeefs om gevraagd maar 
geduld is blijkbaar een schone zaak.  Zij meldt dat haar fractie zich wel kan vinden in het gevraagde 
besluit, alleen hopen ze niet dat bij het vaststellen van de wijkleefbaarheid visie die komende vergadering 
op de agenda staat het niet zo is dat er geld voor nodig is, omdat in deze tussenrapportage voorgesteld 
wordt om dat budget structureel met 10.000 euro te verlagen om de huurlasten van de bibliotheek te 
dekken. 
 
De heer Gardeitchik geeft aan dat hij rechts iets hoort over een zeer vruchtbaar overleg een goede aanpak 
en links hoort hij een ander verhaal dat hem verbaast.  
 
Mevrouw Spruit onderbreekt de heer Gardeitchik en geeft aan dat de auditcommissie zeer vruchtbaar is 
geweest. Zij meldt dat zij het had over de beantwoording van de vragen.  
 
De heer Gardeitchik had begrepen uit de reactie van de heer Wolfswinkel dat de vragen goed beantwoord 
waren.  
 
De heer Van Wolfswinkel meldt dat het niet zo is dat je eens moet zijn met de beantwoording van de 
vragen. Als ze goed beantwoord zijn, kan je het er politiek niet mee eens zijn. 
 
De heer Gardeitschik vindt dit iets anders dat de vragen niet beantwoord zouden zijn. Zijn fractie heeft 
gezien in de tussenrapportage dat er wat lagere inkomsten zijn dan begroot. Aan de andere kant toch een 
positief resultaat de door het college ingestelde budgetfreeze, die 9 ton heeft opgeleverd. En dus een 
kleine afwaardering van het te kort van de eerste tussenrapportage. Zijn fractie vindt het wel goed signaal. 
Hij geeft aan dat er als gemeente nog een paar stappen te gaan zijn richting voorjaarsnota, maar in ieder 
geval is er wel te zien dat de tekorten niet oplopen. De vragen die vanuit fractie zijn gesteld, zijn prima  
beantwoord. Zij zijn tevreden met het werk van het college dat zij hebben geleverd.  
 
De heer Spierings merkt op dat de vragen van de CDA fractie afdoende beantwoord zijn en dat zijn fractie 
kan instemmen met voorliggend voorstel. 
 
Mevrouw Rombout m.b.t. de  beantwoording vragen rond om WWB, WMO en Jongerenwerk meldt zij dat 
de rapportage snelheid ook haar doorn in oog is en soms aan henzelf ligt.  
 
De heer Van Wolfswinkel geeft dat het gaat om dat het een flinke hap neemt uit de begroting van het 
komende jaar. Het is eigenlijk een openeinde regeling. Hij geeft aan dat de gemeente met gemeente 
Rotterdam een overleg gaan opstarten waar de gemeente 6 maanden over doet. Er zijn signalen waar hij 
van denkt dat het niet goed is om het zo met elkaar te beleven. Hij denkt dat als er toch een carrousel 
vergadering gehouden wordt met elkaar dat volgens hem in januari zou zijn zodat er voldoende tijd is om 
het voor te bereiden.    
Mevrouw Rombout geeft aan dat de heer Van Wolfswinkel het had over de Delta wat volgens haar een 
heel openstaande vraag is. Zij geeft aan het verhaal over het betalen met Rotterdam voor de Delta 
cliënten dat is volgens haar iets wat verassend genoeg uitgezocht moet worden. Zij geeft aan dat er een 
afspraak is gemaakt met Rotterdam, die stamt uit 2008 en is vastgelegd in een brief en die brief is volgens 
haar voor meerdere uitleg vatbaar. Zij is aan het uitzoeken of Rotterdam überhaupt ooit wel betaald heeft 
voor de cliënten voor Delta. Het gaat om heel veel geld maar dat moet volgens haar heel goed uitgezocht 
worden voordat er bij de portefeuillehouder van Rotterdam een claim gelegd word. Maar de maand 
rapportage zijn steeds te laat met doorsturen en behandelen. Zij is ook geschrokken van het budget voor 
het Jeugd en Jongerenwerk. Het contract met Stichting Jong was in 2009 is niet alleen voor het 
jongerenwerk. Zeker niet voor iemand net van school. Het bedrag bestaat uit de beheerder, de sociale 
cultureel werker voor 36 uur,  de jongerenwerker voor 32 uur en de advieskosten van de Stichting Jong 
zelf. 
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De voorzitter vraagt de wethouder iets te zeggen over het bouwtempo en informatie daar rondom.   
 
De heer Van Praag. Hij zegt toe m.b.t. de vraag van de heer Van Wolfswinkel over Essendael dat hij de 
raad op korte termijn een stand van zaken doet toekomen ten aanzien van de financiële situatie en ten 
aanzien van de woningmarkt situatie hoe dat er nu uit ziet voor Essendael. Hij denkt dat het goed is om dit 
een vast onderdeel te maken van de rapportage die de raad ontvangt.  
 
De heer Kweekel merkt op dat er een afspraak was gemaakt met wethouder Roelse over Essendael, waar 
de wethouder had beloofd dat de raad elk kwartaal een overzicht krijgt. Dat heeft mevrouw Spruit ook nog 
eens gedaan, maar daarna is de informatie voorziening gestokt.  
 
Mevrouw Spruit geeft aan dat het elk half jaar was. Niet elk kwartaal.  
 
De heer Van Praag geeft aan dat het nog steeds zo is. De  informatie over de grondexploitatie komt naar 
de raad zodra die is vastgesteld in de Raad van Commissarissen. 
 
Mevrouw Spruit merkt op dat mevrouw Rombout aan geeft dat in het bedrag van Stichting Jong ook een 
deel beheer zit van het Jongerencentrum. Zij meldt dat er een aparte post is opgenomen in het overzicht. 
Zij vraagt zich af wat er dan voor die andere post is opgenomen. 
 
Mevrouw Rombout het contract waarover gesproken wordt met de Stichting Jong is volgens haar niet het 
beheer, maar dat is de salariskosten van de beheerder en de sociale cultureel werker, de jongerenwerker 
en de adviseur. 
 
Mevrouw Spruit is benieuwd naar wat er onder het beheer valt en onder post jongerencentrum van 60.000 
euro en nog een post apart beheer 33.000 euro.  
 
Mevrouw Rombout antwoordt dat de post van 60.000 euro gaat over het Jongerencentrum Albrandswaard 
zelf, het pand en de exploitatiekosten. Het resterende moet zij uitzoeken. 

  
 De voorzitter concludeert dat er geen behoefte is aan een stemverklaring en constateert dat bij dezen de 

2de kwartaalrapportage unaniem is vastgesteld. 
   
9. Debat op verzoek van alle fracties over herinrichting Kijvelanden  

Mevrouw Rooimans meldt dat zij niet aanwezig zal zijn bij de stemming omdat zij ook in de werkgroep zit.  
De heer Moret geeft aan dat er een onderwerp wordt behandeld dat al eerder op de agenda van de raad 
heeft gestaan als onderbouwing van het rapport voorlopig ontwerp de Kijvelanden opgesteld door de 
dienst landelijk gebied waar de uitgangspunten duidelijk zijn geformuleerd. Zijn fractie heeft moeite met de 
beperking die een eventueel toekomstige pachter wordt op gelegd. Volgens zijn fractie heeft deze pacht 
mogelijk invloed op het verwerven van een mogelijk pachter en wordt daarmee in de richting van een 
variant keuze gestuurd. Gelezen het voorstel kan zijn fractie zich niet aan de indruk onttrekken dat er 
eigenlijk al rekening mee wordt gehouden dat de drie voorgestelde varianten eigenlijk toch niet haalbaar 
zijn en dat de herinrichting vermoedelijk ten tweedemalen op de lange banen zal worden geschoven. In 
het stuk staat aangegeven dat de financiële bijdrage aan het project erg grof wordt weergeven. Hij merkt 
op dat de wethouder een overzicht had toegezegd met daarin uitleg over hoe deze bijdragen uiteindelijk 
waren opgebouwd. De raad heeft deze jammer genoeg niet meer mogen ontvangen. Hij meldt vervolgens 
dat een bijdrage van € 50.000 leveren in de wetenschap dat de dienst landelijk gebied de financiering nog 
niet rond heeft kan zijn fractie niet ondersteunen. Herziening van de bestemmingsplan lijkt zijn fractie 
overbodig. Hij meldt dat zijn fractie neigt naar de 2de variant. Zonder financiële dekking en uitvoering en 
heeft het maken van keuze weinig toegevoegde waarde.  Tot slot geeft hij aan dat zijn fractie met de 
formulering van het voorstel aan de gemeenteraad ‘slechts het financieringsproblematiek verzet zich 
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tegen’ veel moeite mee. Want geldt dit niet voor ieder huidig voorstel of is deze stelling in het college een 
nuancering voor de realiteit waar wij nu ons bevinden en mogelijk aanleiding tot onrealistische voorstellen.  
 
De heer Duurkoop geeft aan er 2 onderwerp op de raadsagenda staan die zijn fractie al heel lang bezig 
houden. In beide gevallen gaat het om het doel van het behouden van. De reden om inrichtingsvariant 2 
als uitgangspunt te nemen voor de ontwikkeling van de polder Kijvelanden is volgens hem het volgende: in 
1997 werd er voorgeschoteld dat de Kijvelanden een bosrijke invulling zou krijgen. Dat is volgens hem een 
mooie manier om te zeggen weg poldertje. Dat volgens in vele ogen een onzalig plan was dat door gebrek 
aan draagvlak van bewoners van tafel werd gehaald. Er ontstond mede door de oprichting van de 
actiegroep  de Kijvelanden een intensieve samenwerking met Dienst Landelijk Gebied (DLG), de 
Gemeente, het Waterschap en Staatbosbeheer, die uiteindelijk uitmondde in de door de raad in april 2006 
vastgestelde inrichtingsvisie op gesteld door Peter Verkade. Uniek was dat gedurende de daarop 
volgende jaren door het meedenken van DLG het gebied als belangrijk cultureel historische gebied op de 
kaart werd gezet. De visie die door de raad was vastgesteld hoeft alleen ter goedkeuring naar de 
Provincie. Vanuit de Provincie werd er steeds gewezen op de opdracht om te komen tot een verhoging 
van de recreatieve opvangcapaciteit. Gelijktijdig werd er vanuit de gemeente getracht een definitief 
inrichtingsplan op te stellen waarvan gehoopt werd dat daarmee zo weinig mogelijk aan de oorspronkelijke 
inrichting zou veranderen. Vervolgens geeft hij aan dat het voorliggende besluit dit mogelijk maakt. Wel 
heeft hij toch nog een aantal vragen. Er is een nieuw kabinet en een nieuwe staatssecretaris van 
landbouw en Natuur, de heer Bleeker. Hij geeft aan dat de heer Bleeker heeft aangekondigd dat 
Staatbosbeheer gronden moet gaan verkopen. Het gaat dan om gronden die buiten de ecologische 
hoofdstructuur vallen. Hij vraagt zich af of de polder Kijvelanden hieronder valt. Ook zijn er geluiden vanuit 
Den Haag dat de DLG wel eens opgeheven kan worden. Hij vraagt zich af of dit bekend is bij het college 
en als dat zo is zo hij willen weten wat dat zou kunnen betekenen voor de ontwikkeling van de 
Kijvelanden.  Vervolgens geeft hij aan dat uit geldgebrek blijkt dat het inrichtingsplan weer op de lange 
baan wordt geschoven dan geeft het vaststellen van variant 2 zekerheid voor de toekomst. Zo nee, dan 
vraagt hij zich af of het nodig is om een gemeenschappelijk bijdrage vaststellen van € 50.000. Zijn fractie 
neemt aan dat als de financiering niet rond komt, de gemeente dan de bestemmingsplan herziening 
uitstelt tot dat er zekerheid bestaat over de financiering. Hij wil graag weten of dit klopt. Inhuren van een 
werving en selectie bureau voor het vinden van geschikte pachters lijkt zijn fractie typisch iets wat in 
eigenbeheer gedaan kan worden. Onder de huidige pachters is volgens zijn fractie voldoende draagvlak 
om in het beheerplan de bedrijfvoering vast te stellen.  
 
De heer Spierings geeft aan dat het door de DGL opgestelde rapport ‘voorlopige ontwerp de Kijvelanden’ 
bevat volgens hem een drietal inrichtingsvarianten. Deze zijn alle drie op basis van de inrichtingvisie zoals 
door de raad in 2006 is vastgesteld. Hij meldt dat zijn fractie zich afvroeg waarom er voor een variant 
gekozen moet worden.  Volgens zijn fractie moet het gelaten worden zoals het er nu is. Vervolgens meldt 
hij dat de wethouder in de carrousel had aangegeven het juist te willen doen om te voorkomen dat er 
ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden. Volgens zijn fractie ligt variant 2 ver van de oorspronkelijke 
wens. Voor zijn fractie is de voornamelijk financieel meest haalbare variant  variant 2. Zijn fractie heeft de 
volgende vragen: 
1. Hoe krijgt de raad de zekerheid dat Hoogvliet als eigenaar van een gedeelte van de grond volledig 
meedoet inclusief wijziging van de bestemmingsplan?  
2. Is het mogelijk om de huidige pachters te betrekken bij de invulling van het plan?  
3. Kunnen we de medewerking van de Provincie, en dan gaat over de financiële bijdrage te weten komen 
alvorens voordat we tot uitgaven komen in het kader van het bestemmingsplan? 
 
De heer Wolfswinkel volgens hem is de herinrichting van de Kijvelanden een onderdeel van de totale 
groene structuur in Albrandswaard. Daarom kan zijn fractie het voorliggende voorstel steunen. Zijn fractie 
ziet deze ontwikkeling als onlosmakelijk verbonden met het Landschapspark, herinrichting polder 
Albrandswaard en de inrichting van het Valckensteinse bos. Hij geeft aan dat waar je ook woont je binnen 
10 minuten in een natuurgebied zit wat volgens hem de troefkaart is van Albrandswaard. Dat moet 
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gesteund worden en daarom moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Het compleet negeren van een 
eventuele aanleg van de A4 –zuid aan de westkant van het gebied verbaast hem. Naar de inwoners toe 
moet een duidelijkheid worden hoe hiermee om te gaan. Het compleet negeren is volgens zijn fractie geen 
optie.  
 
De heer Polder geeft aan dat wat de heer Duurkoop zei klopt. In 1992 is inderdaad actiegroep de 
Kijvelanden opgericht, waaruit in 1994 de NAP is ontstaan. Doel van de actiegroep was behoud van de 
Polder Kijvelanden. Hij is blij dat bijvoorbeeld de ijsbaan kan blijven en ook volkstuinen die daar zitten 
kunnen blijven. Hij blijft er wel bij dat het betalen van veel geld is aan iets wat je wilt behouden. Zijn fractie 
kan het voorstel steunen, maar heeft dezelfde vragen die al eerder gesteld zijn. Wat betekent het dat er 
misschien weer vanaf vooraf aan begonnen moet worden, als de aandacht van het Rijk er niet of verkeerd 
op wordt gevestigd.  
 
De heer Kweekel geeft aan het voorlopige ontwerp Kijvelanden een mooi boekwerk te vinden, alleen is de 
status niet helemaal duidelijk. Hij vraagt zich af wie het geschreven heeft. Is dit de actiegroep, de 
werkgroep of DLG of beide. Het verbaast zijn fractie dat er april 2006 een inrichtingsvisie is vastgesteld, 
waarbij er verwacht wordt dat naar aanleiding van de visie er hard gewerkt gaat worden. Inmiddels zitten 
we nu in 2010. Er is jarenlang gesteggeld om de kleine pachters uit te kopen. Dat willen we nu inruilen 
voor een half grote boerderij die in de polder gebouwd mag worden. Volgens zijn fractie wordt die er niet 
gebouwd. Hij verbaast zich over dat er een speelweide,  bloemen pluktuin etc. aan de bebouwing aan de 
Albrandswaardse dijk bedacht is waar volgens hem de bewoners niet tevreden mee zijn, want er werd 
gesproken over openheid van het gebied om tot een pragmatische oplossing te komen. Zijn fractie stelt 
voor om de huidige situatie te handhaven en de huidige pachters of eigenaren nog hun werk op het land te 
laten verzetten en te wachten met het wijzigen van het bestemmingsplan. Hij meldt dat zijn vraag aan de 
wethouder was om het bestemmingsplan bos te geven. Hij meldt ook dat het huidige bestemmingsplan 
aangeeft bos. Volgens hem is er een klein probleem met alle oud-eigenaren als de bestemming weer 
agrarisch gemaakt wordt. Zij kunnen dan met een schadeclaim komen, omdat hun grond is onteigen. Zijn 
fractie stelt voor om de huidige gedoogsituatie die er nu is te behouden. Besteed er vooral geen energie 
aan. 
 
De heer Van Praag geeft aan dat de gemeente niets van plan was met de Kijvelanden en vond dat het er 
best bij lag. De provincie toch heeft vastgehouden aan een opgave voor de Kijvelanden, die niet zo zwaar 
ligt als het Buijtenland van Rhoon. Maar wel een opgave is die tot strekking heeft dat natuur en recreatie 
moet worden toegevoegd aan dit gebied. Vervolgens is er een richtingvisie opgesteld waarbij nu een 
inrichtingsplan is opgesteld. Dit is in samenspraak met bewoners uit de gemeente is gebeurd, waarbij 
nadrukkelijk rekening is gehouden met de wensen van de werkgroep waarin bewoners en andere 
geïnteresseerde en ook huidige pachters zitting hebben. Vandaar dat er een breed samengestelde 
werkgroep er is. Onduidelijk is wel dat het gebied deel uitmaak van de heroverweging, die staatsecretaris 
Bleeker heeft opgelegd aan de Provincies. Dat betekent niet dat het zeker is dat de provincie straks geld 
heeft/krijgt voor het uitvoeren van het project. Het moet helder zijn dat de medewerking van de gemeente 
Albrandswaard zowel als het gaat om geld als het wijzigen van het bestemmingsplan afhankelijk moet zijn 
van het feit dat er geld moet komen van het Rijk of van de Provincie. Er is een tekort van 3 ton voor variant 
2. Als er geen geld bij komt van de Provincie gaat de gemeente geen bestemmingsplanwijziging 
doorvoeren en gaat er ook geen € 50.000 aan uitgegeven worden. Dit is onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Zo zou het besluit volgens hem gelezen moeten worden. Het is een doorbraak geweest van de 
kip-ei discussie dat de Provincie zegt wij betalen niks bij als de gemeenteraad niet iets doet en de raad 
zou zeggen ‘wij willen dat wel van de Provincie zien’.  Hij wil vastgelegd hebben dat er gegaan wordt voor 
variant 2 en willen aangegeven dat als het project doorgang vindt dat dat dan het uitgangspunt is en dat er 
vanuit de opbrengsten die nog komen uit wat grond die nog verkocht kan worden in de Kijvelanden dat er 
vanuit die opbrengsten € 50.000 reserveren op het moment dat het zich ook heeft voorgedaan. Vervolgens 
ter beantwoording van de vraag van de VVD over het kiezen van 1 scenario. Hij meldt dat het college dat 
ook aan de raad voorhoudt. Andere varianten 1 & 3 gaan volgens hem veel verder dan dat de gemeente 
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voorstaat in het gebied Kijvelanden omdat die ook meer verandering met zich meebrengen waar het 
college niet voor is. De reden om toch het besluit te nemen  een variant vast te stellen is een nadrukkelijke 
vraag van de werkgroep van Poortugalers. Hij kan niet aangeven of dat de DLG opgeven zal worden. Hij 
geeft aan een lijst te willen maken van wat organisaties. DLG is een organisatie is die het voor elkaar krijgt 
om ook met bewoners samen een inrichtingsplan te ontwikkelen. Hij geeft aan dat de inrichtingsplan is 
opgesteld door DLG en onder verantwoordelijkheid maar er is wel met pachters, omwonenden, andere 
geïnteresseerde en dergelijke is over gesproken en ook met de gemeente is er over gesproken. Hoogvliet 
gaat akkoord met deze plannen. Ook in Hoogvliet is het plan besproken in het dagelijks bestuur en 
deelraad en gezegd het plan te ondersteunen. Het bestemmingsplan aan de Rotterdamse kant is al 
toereikend voor dit plan. Hij meldt dat er daar vrij recente bestemmingsplannen zijn waarin deze 
ontwikkelingen aan de Hoogvlietse zijde passen. Dus is bestemmingsplanwijziging helemaal niet nodig.  
Hij is het eens de stelling van de heer Kweekel of het van 2006 tot 2010 moet duren voordat er een plan 
ligt. Dit heeft te maken met het participatietraject. Aan de andere kant hoeft dat niet 4 jaar te duren, maar 
het is altijd een project geweest dat onder de verantwoordelijkheid van DLG is uitgevoerd. Waar er als 
gemeente op uitnodigingen is ingegaan zodra daar over mee gesproken moest worden maar waar de 
gemeente niet zelf aan is gaan sleuren. Dit omdat de gemeente altijd van plan was geweest om rust in de 
tent houden in die zin dat de polders voor die duur er dan zo uit zouden blijven zien zoals ze er nu uitzien.  
In het voorstel van DLG staat aangegeven dat er een projectplan voor de huidige pachters zou moeten 
zijn. De gemeente heeft hierop gezegd uit te willen gaan van de huidige pachters en te willen kijken wat 
hun mogelijkheden zijn om in dit gebied een beheerrol te spelen die tegemoet komt aan de eisen. Wel wil 
de gemeente dat er duidelijk afspraken komen met pachters. Afspraken over het aandeel biologische 
landbouw in het totale gebied en ook omdat hier duidelijk regels op liggen over het feit dat recreatie en 
natuur moeten toenemen. Wat betekent dat er niet een situatie moet komen waarin iemand ineens van 
oordeel is dat die pachter daar niet aan voldoet. De gemeente wil er eigenlijk voor zorgen dat er 
duidelijkheid wordt gegeven aan de pachters, waar zij aan moeten voldoen en wat de eisen zijn. De A4-
zuid is niet genegeerd. Daar waar er qua inrichting paden worden aangelegd of andere kosten worden 
gemaakt gebeurt het niet of nauwelijks aan de zijde waar er ooit nog een A4-zud zou kunnen komen. Het 
is niet bekend of de A4-zuid komt en wanneer deze komt. Het is wel iets om rekening mee te houden. 
Vervolgens geeft hij aan dat hij de heer Kweekel ondersteunt bij het handhaven van de huidige situatie de 
Kijvelanden. Want dat is volgens hem wat er gebeurt op het moment dat er geen geld is.  
 
De heer Kweekel geeft aan dat de wethouder het heeft over de huidige pachters terwijl er in het document 
staat dat er 1 half boerderij zou moeten komen van zo’n 40 hectare wat volgens hem betekent dat de 
huidige pachters dus van het toneel verdwijnen. Het pleidooi van zijn is fractie is handhaaf de huidige 
situatie. Variant 2 doet geen recht aan wat eerder door de raad is vastgesteld.  
 
De heer Van Praag geeft aan dat de heer Kweekel een heel ander element brengt in de discussie en dat is 
dat hij zich afvraagt of variant 2 als inrichtingsplan recht doet aan de inrichtingvisie. Het college vindt dit 
wel, want tussen visie en plan kom je altijd dingen tegen die anders lopen, bijvoorbeeld dat er water 
bedacht in het Hommerland maar dat het wel de bedoeling had dat het waterschap daar vervolgens zijn 
verantwoordelijkheid in zou nemen en dat ze ook gaan betalen en beheren. Het waterschap heeft te 
kennen gegeven geen interesse te hebben en ook geen geld, omdat er geen wateropgave in dit specifiek 
peilgebied zou liggen. Dat moet als gemeente aangenomen worden, maar wel is er een andere invulling 
gezocht omdat de gemeente niet van plan is om daar water te gaan beheren. Vervolgens geeft hij aan dat 
het misschien zo kan zijn dat het niet goed in het plan staat geformuleerd dat het niet de bedoeling is dat 
er wordt vastgelegd dat er in ieder geval maar 1 pachter zou mogen zijn voor de Kijvelanden.  
 
De heer Moret geeft aan dat zijn fractie het wel jammer blijft vinden dat de door de wethouder toegezegde 
informatie niet is ontvangen. Hij vraagt zich af als er geen onduidelijkheid komt betreft de toekomst van de 
DLG en hoge beleid dan is de uitvoering niet mogelijk. Hij zou graag willen of het bedrag van € 50.000 
gereserveerd blijft en als dit zo is voor hoe lang dan. Hij merkt op dat zijn fractie de problemen met de A4 
niet zo erg als een probleem ziet. Zijn fractie is van mening dat ze de A4 niet willen horen, voelen of zien. 
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De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat de wethouder zijn opmerking goed heeft ingeschat. Hij denkt 
waneer deze niet genoemd worden dat het dan niet transparant gedaan wordt richting de bevolking. 
 
De heer Van Praag vindt het spijtig dat de informatie die hij heeft gegeven niet voldoet aan de 
verwachtingen m.b.t. de toezeggingen in de carrousel. Hij hoopt dat dit geen belemmering is om vanavond 
een besluit te nemen. € 50.000 gereserveerd blijft staan tot het moment dat we weten van de Provincie 
bekend of het project wel of niet definitief heeft afgeschreven of tot het moment dat de raad zegt dat het 
lang genoeg heeft geduurd en we halen de reservering eraf.  
 
De voorzitter verzoekt mevrouw Rooimans om de zaal tijdelijk te verlaten en concludeert dat er geen 
behoefte is voor aan een stemverklaring.  

 
 De voorzitter concludeert dat het voorstel van het college met besluitnummer 89044 
 Voor 4x VVD,  2x PvdA., 2x CDA, 1x CU/SGP en 1 X NAP. 
 Tegen 7x  EVA. 
 Daarmee is het raadsbesluit aangenomen. 

 
 

10. Debat op verzoek van alle fracties over de aankoop en restauratie van boerderij Verhoeff 
 
Eerste termijn  
 
Mevrouw Rooimans 
 
De afgelopen jaren is boerderij Verhoeff zeer regelmatig het onderwerp van gesprek geweest onder 
bewoners, raadsleden, wethouders die pogingen ondernomen hebben, allemaal met als  doel wat kunnen 
we doen tot behoud dit prachtige, monumentale erfgoed van Poortugaal. 
Een onderwerp waarvan gezegd kan worden dat het, gelukkig, nog steeds leeft! 
Maatschappelijk belang: 
Voor mij als geboren en getogen Poortugaalse was het niet moeilijk. Boerderij Verhoeff moet behouden 
blijven voor de huidige inwoners, voor onze kinderen en kleinkinderen! 
Een gevoel dat ik deel met heel veel inwoners die de boerderij beschouwen als een stukje van henzelf! 
Nog steeds zijn er veel inwoners die nog weten hoe zij als kind speelden in en om de boerderij, inwoners 
die er gewerkt hebben en allemaal bij het ouder worden nog steeds hun boerderij zien blijven staan! Uniek 
als je weet hoeveel boerderijen in de afgelopen jaren zijn verdwenen om wat voor redenen dan ook! 
Dat boerderij Verhoeff nog steeds fier overeind staat is allereerst te danken aan Johan Verhoeff die een 
gedeelte van het woonhuis liet bewonen, na zijn overlijden de erven, en de boerderij nog dezelfde 
bewoners huisvest. Niet alleen besloten de erven dat de boerderij te bewoond moest blijven, ook mocht 
Regina de rol van toezichthoudster, hoedster van schuur en paarden op zich nemen en heeft zij samen 
met vrijwilligers de schuur behoed tot instorten. 
 
Heel veel dank hiervoor, want zonder al deze zorg hadden we alleen de terp nog over als rijksmonument. 
Zaterdag 13november jl. heeft de raad de boerderij, zowel binnen als buiten onder deskundige 
begeleiding kennis kunnen nemen hoe belangrijk het behoud van deze boerderij, voor Albrandswaard, 
Zuid Holland, Nederland is. Enig in zijn soort qua bouw, terp, en niet te vergeten de ligging, ruimte voor, 
om en achter de boerderij, waar vind je dat nog? 
Een stukje middeleeuwse geschiedenis van Poortugaal, en je  zonder al teveel fantasie kunt bedenken 
hoe langs deze boerderij de Breede Vliet stroomde, (nu Kerkstraat), door de polders langs Hoogvliet in de 
Oude Maas uitmondde.  
Vraag is, gaan wij als raad de uitdaging aan om deze boerderij aan te kopen en te restaureren voor het 
écht  te laat is?  
Een uitdaging die wat ons betreft van recreatieve meerwaarde kan worden voor heel Albrandswaard. Als 
bewoners van Rhoon en Poortugaal zijn we altijd veel te bescheiden geweest wat de schoonheid van 
onze beide gemeenten betrof! Albrandswaard kan dit beter! 
We kunnen wandel en fietsroutes uitbreiden met bijvoorbeeld een prachtige fietsroute (rondje 
Albrandswaard), vanaf de Hervormde Kerk, langs boerderij Verhoeff, over het dorp, door de Kijvelanden 



  blad 15 van 39  

richting Rhoon, om daar te genieten van het kasteel en omgeving, terug over de Slotsedijk, waar de 
contouren van kasteel Valkesteijn weer zichtbaar zijn.  
Uiteraard kan de fietsroute uitgebreid worden met onze polders in Rhoon, waar je bijv. tot slot een “Toer 
de Boer” wandeling kan maken, over de dijken, langs de akkers, en boerenerven in Rhoon. 
 
 
Mijnheer de voorzitter, 
Is de wens van de PvdA fractie op dit moment realistisch en kan dit rekenen op een meerderheid in de 
raad? 
Dat was de vraag die na de behandeling van dit punt in de carrousel van 15 november jl. bij ons opkwam. 
Het antwoord mijnheer de voorzitter, is tot onze grote spijt nee. 
De PvdA fractie was en is nog steeds overtuigd dat het voorstel realistisch en haalbaar is als het gaat om 
de financiën. Echter, als je dan koppen gaat tellen, is de realiteit dat het hele plan geen meerderheid gaat 
halen. 
Het risico dat wij lopen vanavond is, voor de zoveelste keer geen besluit te nemen en daarmee de 
boerderij zijn allerlaatste kans tot restauratie te ontnemen noopt ons het volgende besluit  aan u voor te 
leggen. 
Een besluit dat enerzijds het college ruimte geeft voort te gaan op de weg van restauratie etc., anderzijds 
voorkomt dat dit proces vanavond  strandt. 
Wij gaan ervan uit dat het college in de komende maanden met dusdanige concrete resultaten naar de 
raad terug zal komen, dat wij z.s.m. ditzelfde voorstel in de raad opnieuw kunnen behandelen en een 
definitief besluit te nemen. 
 
Dat is onze hoop en onze vurige wens! 
En overhandigd de voorzitter een nieuw raadsbesluit (amendement). 
 
De voorzitter geeft aan dat het een amendement is en de letter A krijgt. Dat als volgt luidt: 
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De heer Polder geeft aan dat er al eerder een discussie heeft geplaatst gevonden. Het behouden van 
deze boerderij is voor deze gemeente geen discussie. Het is het behouden van een belangrijk stuk 
cultureel erfgoed. Hij is in carrousel er duidelijk over geweest dat de boerderij verworven moet worden.  
Met het voorliggende voorstel is hij niet zo gelukkig, want met verwerving wordt er al direct een plan 
neergelegd, een uitvoering. Hij zou graag willen weten of er al ontwikkelaars zijn en of er al een beeld is 
en of dat nog besproken wordt. Dat gaat hem een stap te ver. Hij geeft aan om 1 stap tegelijk te doen, de 
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boerderij verwerven en daarna een plan opstellen. Hij meldt dat dat plan verschillende kanten op kan 
gaan. Verkoop of de boerderij met een partner verder ontwikkelen als sociaal of culturele 
ontmoetingsplaats, dus behouden voor de inwoners van Albrandswaard.  
 
De heer Gardeitchik boerderij Verhoeff is een mooie monumentale hoeve op een terp waarschijnlijk uit de 
14de eeuw. Deze heeft een groot waarde voor onze eigen gemeente en met name vooral voor het dorp 
Poortugaal. Hij geeft aan dat zijn fractie klip en klaar duidelijk maakt dat zij zich willen inzetten voor het 
behoud van dit monument. Het is niet gemakkelijk. Als we terug kijken moeten we constateren dat de 
boerderij niet geweldig is onderhouden. Hij citeert de bouwhistorische verkenning dat deze plaatselijk op 
instorten staat. Dat bij de fractie wat verbazing opwekt dat er in het verleden door gemeente weinig is 
ondernomen om de eigenaren zetten tot een wat meer verantwoord onderhoud van het monument. Dit 
brengt de gemeente nu wel in een positie dat we nu zitten in een fase die beslissend is voor deze 
boerderij. Zijn fractie is tevreden met de acties van dit college om de boerderij te behouden. Aan de ene 
kant het voorstel om de boerderij te kopen en een casco restauratie uit te voeren zodat het gebouw 
behouden kan worden. Aan de andere kant, voorbereidende activiteiten nu duidelijk is gemaakt dat er 
sprake is van gevaar en de mogelijkheid tot aanschrijving van de eigenaar. Hij ziet in de voorgestelde 
aanpak wel de nodige risico ziet. Aankoop van het pand zonder dat het bekend is wat voor bestemming is 
voorzien in de toekomst maakt volgens zijn fractie een casco restauratie lastig. Restaureren hangt volgens 
hem samen met de voorziene gebruik in de toekomst. Bovendien loopt de gemeente een risico in de 
periode tussen aankoop en restauratie immers is het gebouw over slecht in staat. Een wijziging van 
bestemming brengt volgens hem de noodzaak mee om het nu geldende bestemmingsplan aan te passen. 
Hij geeft aan dat ook de reactie van sommige insprekers duidelijk maakt dat het proces zorgvuldig en liefst 
met betrokkenheid van de omwonenden moet worden opgepakt. Zijn fractie is content met de 
voortvarende aanpak van de situatie rond om boerderij Verhoeff en zijn een groot voorstander van het 
behoud van dit prachtige monument in onze gemeente. Een goed voorbeeld van het behouden van het 
dorpse karakter. Maar zijn fractie stelt wel een iets aangepaste volgorde van de te nemen actie voor. Zijn 
fractie roept het college op direct de gesprekken aan te gaan met potentieel kopers en de voorbereiden de 
activiteiten voor een eventuele gewijzigde bestemming ingang te zetten. Dat betekent dat de feitelijke 
aankoop van de gemeente misschien niet meer nodig is als een andere koper mogelijk is dan wel dat de 
gemeente de koop van het monument direct kan overdragen aan een derde partij die dan de restauratie 
gericht ter hand kan nemen. Zijn fractie realiseert dat dit wat meer tijd kan gaan kosten. En daarom is het 
van belang dat de tweede spoor de aanschrijving door het college wordt opgepakt. Het amendement A 
van de PvdA kan op de steun van de EVA-fractie rekenen.  
 
De heer Goedknegt hoort  de heer Gardeitchik een ander amendement t formuleren dan wat hij nu 
ondersteunt. Hij vraagt zich af of er vanuit de EVA-fractie een nieuw amendement komt. Hij meende te 
horen was een traject waarin de gemeente op geen enkel moment eigenaar is van de Boerderij.  
 
De heer Gardeitchik geeft aan dat de gemeente de boerderij wel degelijk kan kopen of wanneer het 
duidelijk is wie het koop een andere partij. Beide opties zijn voor hem mogelijk dus in die zin ziet hij geen 
discrepantie met het voorliggende stuk.  
 
De heer Goedknegt is nu even de draad kwijt. Het is een amendement is geworden op het raadsvoorstel/ 
raadsbesluit wat er nu ligt. 
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat het geen amendement is wat zijn partij heeft ingediend maar een 
gewijzigd besluit.  
 
De heer Goedknegt wil graag weten op welke wijze dit debat wordt ingegaan. Hij vraag zich af of het 
raadsbesluit dat bij de stukken zat wordt besproken en daarna een amendement op dat besluit of wordt 
het besluit dat bij de stukken was ter zijde geschoven en wordt het nieuwe raadsbesluit besproken. 
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De voorzitter geeft aan dat de heer Van der Graaff het besluit dat door het college is ingediend wil wijzigen 
op alle onderdelen die er staan en volgens de voorzitter is dit dan een amendement.  
 
De heer Van der Graaff vindt het een vorm discussie die hij niet zo interessant vindt. Hij geeft aan als het 
gewijzigde raadbesluit een amendement was dan had het een uitgebreide schrap/toevoeg verhaal moeten 
worden wat volgens hem niet te begrijpen zou zijn. Daarom is het in het amendement opgeschreven. En 
daarmee is het een gewijzigd besluit.  
 
De voorzitter geeft aan dat gewijzigde raadsbesluit wordt behandeld als een amendement. 
 
De heer Goedknegt dat betekent dat nadat het amendement instemming is gebracht het uiteindelijke 
voorstel ook in stemming gebracht gaat worden al dan niet met het gewijzigde in het amendement. 
 
De heer Van der Graaff merkt op dat het een raadsbesluit is en dat de raad daar volledig ruimt in heeft. Er 
staat in het besluit dat het college wordt opgedragen om uiterlijk april 2011 dit raadvoorstel opnieuw ter 
besluitvorming voor te leggen. Dat houdt impliciet in dat er deze vergadering geen besluit over wordt 
genomen. 
 
De voorzitter geeft aan dat de raad dit eerst moet bespreken of dat ze het raadsvoorstel van het college 
wel of niet gaan behandelen waarbij misschien een ander raadsvoorstel gaat behandelen.  
 
De heer Goedknegt stelt voor om de vergadering even te schorsen. 
 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering. Hij had al eerder aangeven dat het ging om een amendement waar 
een korte discussie over plaatsvond. Mevrouw Rooimans heeft er nog iets aan toegevoegd en dat ging bij 
het besluit van het college als volgt te amenderen: alle beslispunten uit het besluit te schrappen en toe te 
voegen. Hij geeft aan dat het nog steeds amendement letter A krijgt.  
 
De heer Goedknegt zijn fractie heeft al een klein beetje had voorspeld tijdens de begrotingsbehandeling 
dat er kort na het opnemen van de boerderij in de begroting het schrappen van de boerderij uit de 
begroting wederom zouden staan met een voorstel over boerderij Verhoeff. Dit keer geen 3 miljoen zoals 
het in de begroting stond, maar 2 miljoen investering vanuit de gemeente. Dus 2 miljoen risico wat betreft 
de VVD-fractie voor een project waar de gemeente er vele van heeft gehad in het verleden en waar er dan 
zo nu en dan nog wel eens de revenuen van mogen betalen. Zijn fractie erkent de status van boerderij 
Verhoeff, maar ziet niet een taak van de gemeente om deze boerderij met gemeenschapsgeld en 
dusdanige risico’s  daarbij op dit moment in de lucht te houden. Hij ziet niet welke veranderende situatie er 
in april volgend jaar zou zijn wat het standpunt zou kunnen veranderen. Hij kan zich wel voorstellen dat er 
een discussie als deze betrekt bij de behandeling van de voorjaarsnota, want om op dit moment of in april 
een dergelijk besluit te nemen wat zoveel invloed heeft op de begroting. Een investeringskrediet van 2 
miljoen, kapitaallasten van ter grote van zo’n € 130.000, - wat volgens hem de ruimte is die de raad zal 
hebben bij de voorjaarsnota. Hij geeft aan dat hij niet nu zo out of  the blue als solo actie wilt nemen. Hij 
zou dit graag in relatie willen zien tot de dingen die er niet voor gedaan kan worden voor zo’n investering. 
Eigenlijk is dit de 2de begrotingswijziging 2011-2014. Daarbij wordt er al een gat geschoten in de dekking 
die 4 weken geleden is gevonden. Hij kan zich de droom van mevrouw Rooimans voorstellen,  maar om 
die droom met dergelijk middelen te financieren heeft zijn fractie wat moeite mee. Volgens zijn fractie is 
amendement a een voort vlucht naar voren, waarbij hij niet ziet dat op het moment er op dit moment geen 
raadsmeerderheid is of dat dan in maart/april dan wel gaan hebben. Daarbij ziet hij in de tekst een aantal 
potentiële gevaren, zoals het opdragen aan het college alvast wijziging van het bestemmingsplan voor te 
bereiden en alvast ingang te zetten. Wat nu als die potentiële koper zich toch terug trekt en de 
bestemmingsplanwijziging is alvast ingang gezet. Hij zou graag willen weten of hier dan andere potiele 
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kopers daar dan nog wel met een ander idee over bestemming van dat pand nog wel iets mee doen. En 
wat voor gevolgen heeft dit voor de waarde van de grond. Kortom ziet hij op dit moment geen reden om dit 
voorstel te steunen samen met zijn fractie en kan het niet verkopen aan de inwoners om een dergelijk 
bedrag uit te geven op dit moment terwijl er aan alle kanten de eindjes aan elkaar geknoopt worden, met 
dergelijke risico’s. Als de garantie gegeven zouden kunnen worden dat de financiële risico’s voor de 
gemeente er niet zijn of een scenario wat hij meende te horen van de heer Gardeitchik waarin de 
gemeente op geen enkel moment daadwerkelijk eigenaar is van de boerderij maar slechts een 
faciliterende rol heeft in het tot stand komen van een koopovereenkomst tussen verkopende partij en 
initiatiefnemer, in het aangegeven dat zijn wel willend zijn in het meewerken in een bestemmingsplan 
wijziging. In zo’n procedure kan zijn fractie zich wel vinden, want de boerderij is een Rijksmonument en 
dat heeft tijd en energiespanning verdiend. Hij geeft aan om de bedragen die zijn besteed aan 
architectkosten en dergelijke te schenken aan de volgende koper of initiatiefnemer of stichting die dit wil 
oppakken. 
 
Mevrouw Hek met ‘Boerderij Verhoeff’, een begrip hier in Albrandswaard, was ik persoonlijk niet echt 
bekend. Daarom ben ik blij dat we een aantal weken geleden de mogelijkheid hebben gekregen om een 
bezoek te brengen aan deze boerderij. Het is goed om met eigen ogen te zien waar we het hier met elkaar 
over hebben. Inmiddels weet ik nu iets meer van dit pand, de historische waarde ervan en het feit dat het 
op een ‘verhoogde grondslag is gelegen’. Dat laatste is heel bijzonder, heb ik goed begrepen. De CDA-
fractie is behoorlijk onder de indruk van deze boerderij en ziet het belang in van het behoud van dit 
historische pand voor Albrandswaard.  
 

Maar het CDA is ook onder de indruk van de financiële positie waarin onze gemeente zich bevindt. Nog 

maar 4 weken geleden, tijdens de begrotingsraad, gaven wij aan dat wij niet blij zijn met de financiële 

situatie en ook niet direct staat te juichen bij de begroting en ombuigingsvoorstellen. Wij zijn niet de eerste 

raad die zich over deze boerderij buigt. Al een flink aantal jaren is deze boerderij onderwerp van gesprek, 

maar in al die jaren is er geen besluit genomen over wat te doen met dit pand. Juist nu we als gemeente in 

financieel zeer moeilijke tijden leven, vinden wij het lastig om een besluit te nemen over iets waaraan 

behoorlijke risico’s, vooral financiële, verbonden zijn.  

 

Risico’s zijn:  

 onvoorziene werkzaamheden bij de restauratie, waardoor er een hogere investering nodig is. Ook 

al heeft er een goede bouwhistorische verkenning plaatsgevonden, dan nog is het heel goed mogelijk dat 

zaken die nu nog niet bekend zijn, bij de daadwerkelijke restauratie aan het licht komen en meer geld 

kosten.  

 Het niet (snel) vinden van een koper in verband met de slechte situatie van de woningmarkt, 

waardoor het (langer) van de gemeente blijft. 

 Een bezwaarprocedure voor de wijziging van het bestemmingsplan indien er een koper is 

gevonden. 

 

Wij willen graag het behoud van Boerderij Verhoeff. Maar het gaat ons om het moment waarop we dit 

moeten beslissen. Helaas is de financiële situatie zodanig, dat we daar nu, op dit moment, niet zomaar 

voor kunnen gaan. De informatie ten aanzien van de genoemde risico’s is wat ons betreft nog niet 

voldoende uitgewerkt. Daarom kunnen we het besluit zoals het er nu ligt, nog niet nemen en willen we het 

iets opschuiven in de tijd zodat ondertussen met een aantal zaken verder kan worden gegaan en dat voor 

de risico’s oplossingen worden gevonden. We vragen daarom aan de wethouder om voortvarend verdere 
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stappen te ondernemen en aan de slag gaat met het verkleinen van de genoemde risico’s. Wij zijn het dan 

ook eens met het gewijzigde raadsbesluit.  

 
De heer Van Wolfswinkel vindt dit een heel lastig dossier. Hij vraagt zich af welke vragen hij zich moet 
stellen bij de eventuele aankoop van boerderij Verhoeff. De volgende vragen zouden gesteld moeten 
worden: 

- Is de gemeente Albrandswaard de geschiktste kandidaat om boerderij Verhoeff aan te kopen.   
Antwoord hierop is volgens hem Nee.  

- Kan het ambtelijke apparaat een restauratie aan? Oftewel hebben wij genoeg capaciteit om 
dat te kunnen doen gezien dat het een Rijksmonument is. 
Volgens hem niet. Niet omdat ze het niet kunnen maar omdat ze daarvoor de tijd niet hebben.  

- Is gemeente Albrandswaard de ideale tijdelijke beheerder ook gezien de andere panden die 
zij in eigendom hebben? 
Hij geeft aan van niet. 

- Zijn alle risico’s goed ingeschat? Oftewel wordt dit geen blunder terp? 
Hij geeft aan dat volgens hem dit niet zo is. Hij geeft aan dat ook na een half jaar niet bekend 
is wat er na de restauratie komt.  

- Zijn de uitgaven van de gemeente Albrandswaard op orde?  
Nog niet. 

- Oftewel gaat kiezen voor stenen die de kosten van mensen? 
Dat denkt zijn fractie van wel. 

- Echter, moet de boerderij behouden worden? 
Natuurlijk moet deze behouden worden, maar niet door gemeente Albrandswaard. En daarom 
vind zijn fractie het goed als de kosten die tot nu toe gemaakt zijn ( € 40.000) meegenomen 
worden naar de nieuwe eigenaar. En daar moet het volgens hem bij blijven, want als we 
kijken wordt naar het voorstel van de PvdA waar hij geen dekking voor ziet, wat hij overigens 
jammer vindt,  want er wordt gegaan voor het met gebruik maken van het ambtelijke capaciteit 
om onderhandeling te voeren met potentiële kopers, het college op te dragen eventuele 
wijziging van het bestemmingsplan, het college op te dragen uiterlijk in april hetzelfde voorstel 
weer voor te leggen. Zijn fractie vindt het belangrijk vindt om duidelijkheid te krijgen over het 
feit hoeveel kost dat aangepaste voorstel wat nu voorligt. En vindt dat we eerlijk naar elkaar 
moeten zijn of er wordt gezegd om rap kijken of er een stichting mogelijk is te krijgen. Hij geeft 
aan dat zij niet kiezen voor stenen maar kiezen voor de mensen. Ook geeft hij aan dat hij 
eerder deze vergadering heeft aangegeven wat er op de raad of komt de WMO, WWB en 
anderszins dat er nog een heleboel uitgaven op de gemeente afkomen waar er geen rekening 
mee is gehouden. 

 
Mevrouw Van Ginkel de aandachtpunten die in het voorstel staan informeert over de condities waarop de 
gemeente eventueel tot aankoop zou kunnen overgaan. Over de genoemde condities is volgens haar 
geen duidelijkheid gekomen. Dat betekent dat de gemeente nog niet over zou kunnen gaan tot aankoop.  
Dat zou voor ons uitgeschoven moeten worden niet omdat de gemeente dit niet wil maar omdat de 
condities nog niet het groene licht geven. De condities verwijzen dus naar de manier waarop het pand 
opgeleverd zou moeten worden en naar aanleiding van de prijs.  
 
De heer Van Wolfswinkel vraagt of het niet handiger is om de discussie nu stop te zetten en dat de 
wethouder duidelijkheid geeft over de condities en dergelijke, want er is nu een situatie ontstaan waar een 
voorstel ligt dat niet uitgevoerd kan worden. Tevens ligt er een amendement waarbij de kosten nog niet 
helder zijn. Hij vraagt zich dus af, gezien de intentie van de meerderheid van de raad, dat de wethouder 
ondanks het feit dat er geen besluit genomen wordt verder gaat op het pad om te kijken wat dan wel de 
condities zijn  waarover de wethouder kan beschikken of dat aankoop of over te dragen aan de stichting. 
Hij denkt dat de wethouder alleen maar de grijze wolk boven het besluit alleen maar groter maakt.  
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Mevrouw Van Ginkel geeft aan dat de heer Van Wolfswinkel vraagt om eerlijkheid en duidelijkheid die zij 
hem ook wil geven. ten aanzien van de prijs en condities van het opleveren daar heeft zij van de 
verkopende partij nog geen duidelijkheid over gehad. Dat wil zij met de raad delen zodat de raad dit ieder 
geval weet. Ten aanzien van het amendement of het vernieuwde raadsbesluit daar ziet een ondersteuning 
in van het pad wat er met elkaar bereikt wil worden. Namelijk het behoud van Boerderij Verhoeff en even 
vrij vertaald of dat dan linksom of rechtsom is of dat bereikt kan worden door met participanten in zee te 
gaan, bijvoorbeeld een stichting of misschien met mensen die er toch zeggen ‘ik wil ’t aankopen’ óf 
rechtstreeks óf van de gemeente dat zijn allemaal zaken die zij nog steeds kan uitwerken en waar zij heel 
graag verder mee wil gaan. Zij meldt in gesprek te zijn met een geïnteresseerde partij. Het amendement 
ziet als een goede onderstreping dat zij op de goede weg is om daar verder mee in onderhandeling mee 
te gaan en ook om te kijken of het dan mogelijk nieuwe bestemmingsplan daarop aan kan sluiten. De 
adviezen die zij gekregen heeft in de eerste termijn om dat dan vooral als dat een optie zou worden 
waarvan de reikwijdte ook naar de bewoners toe gaat om dat met bewoners te bespreken. Dat lijkt haar 
een goede zaak en daarvoor zal zij ook de tijd tot april willen gebruiken om dat na te gaan en om dat voor 
de raad op een rijtje te zetten en op die manier terug te koppelen. Zij meldt vervolgens dat het 
voorliggende besluit dan in april aangepast kan worden afhankelijk van de conclusies, maar de intentie om 
als gemeente te zorgen dat de boerderij behouden blijft en dat die ook daadwerkelijk gerestaureerd gaat 
worden dat staat volgens haar buiten de discussie. Zij vindt het goed dat mevrouw Rooimans aangeeft dat 
we moeten proberen om dat monumentale erfgoed te behouden. Haar idee ten aanzien van de 
toeristische fietsroute vindt zij erg leuk. De heer Polder komt terug op de zaken die ook al zijn aangehaald 
in de carrousel. Hij zegt dat behouden geen discussie zou moeten zijn. Zij denkt aan de andere kant waar 
zij bij denkt aan alle geluiden gehorende financiële situatie zij dit begrijpt. Zij hoort dat de algemene toon is 
toch om te zorgen dat de boerderij behouden blijft alleen moet er gekeken worden naar in welke 
constructie dat kan. En of er ook kopers zijn die geënthousiasmeerd kunnen worden om direct te kopen 
van de verkopende partij. Zij laat dit onderzoeken. Wel heeft tot op heden dit initiatief daartoe nog niet het 
beoogde resultaat hebben gehad, maar zij hoopt dat het enthousiasme ook in deze raad misschien ook de 
koopdrang opwekt bij geïnteresseerden die zich dan op dat gebied ook melden. Volgens haar zou het op 
die manier misschien een culturele ontmoetingsplaats kunnen worden, maar dan moet er wel een 
commerciële dekker zijn die dat ook financieel afdekt.  De heer Gardeitchik heeft ook aangegeven te 
willen gaan voor het behoud van het monument. Hij stelt dat het niet goed is onderhouden is en vraagt of 
de gemeente ieder geval kan zorgen dat er nu wel gehandhaafd wordt. Zij geeft aan dat in de notitie die 
de raad heeft waarin zij heeft gezegd dat de gemeente dit voornemens is en iemand van bouwinspectie 
daarop afgestuurd zal worden om te kijken wat daarvoor nodig is. Zij meldt dat de uitkomst hiervan naar 
de raad zal toekomen. Vervolgens geeft zij aan dat de heer Goedknegt heeft aangegeven dat hij zich 
zorgen maakt over of de gemeente ongeoorloofd/geoorloofd 2 tot 3 miljoen uitgeeft. Zij maakt zich ook 
over de financiële positie en wil natuurlijk geen onbezonnen daad doen. Zij zal de risico’s verder laten 
onderzoeken en zover mogelijk terugdringen en op die manier ook naar de raad terugkoppelen van wat 
voor restrisico’s er overblijven, zodat de raad uiteindelijk een goede afweging kan maken. Dit noemt zij het 
faciliteren waar de heer Goedknegt naar haar mening om vroeg. Het CDA maakt zich zorgen over de 
financiële positie en geeft concreet aan dat zij aan haar vragen om oplossingen voor de risico’s. Zij zegt 
toe om de risico’s af te pellen en duidelijk te maken wat daar uiteindelijk van overblijft, zodat er een 
weloverwogen beslissing gemaakt kan worden. De heer Van Wolfswinkel heeft volgens haar een soort 
stemverklaring afgegeven waar hij denkt dat het op neerkomt. De suggestie van de heer Van Wolfswinkel 
om de € 40.000, - mee te geven aan de nieuwe eigenaar zal zij in de overwegingen meenemen. Zij dankt 
de heer Van Wolfswinkel voor de zorgen m.b.t. de ambtelijke capaciteit, maar als er iets als gemeente 
uitgevoerd wil worden dan zal dat volgens haar altijd capaciteit kosten. Zij hoopt dat het haar toegestaan 
wordt om ieder geval van de ambtelijke capaciteit gebruik te maken zodat er in april opnieuw goed 
voorgelegd kan worden aan de raad. 
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De heer van Wolfswinkel neemt van de wethouder aan dat er ambtelijke capaciteit over is om dit verder uit 
te zoek. Hij geeft aan dat capaciteit geld kost. Hij vraagt zich af of aangegeven kan worden hoeveel het 
gaat kosten en hoe het bekostigd gaat worden.  
 
Mevrouw Van Ginkel geeft aan dat zij gelukkig gebruik kan maken van het capaciteit die haar te 
beschikking staat en daar maakt zij gebruik van. Ambtenaren zijn daar toebereid zijn en ook gemotiveerd. 

 
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat wanneer een ambtenaar werkt op een bepaald project dan worden 
de door hen gemaakte uren op dat project geschreven. Op een gegeven moment komen er een aantal 
uren op dat project en daar moet gekeken worden bij de verdeling van de gelden of daar voldoende 
budget voor is om die ambtenaar te laten schrijven op dat project. Zijn vraag is hoeveel uren zijn er 
ingecalculeerd om te zorgen dat dit voor elkaar komt en waar haalt de wethouder het budget vandaan. 
 
Mevrouw Van Ginkel moet inventariseren hoeveel manuren hierop weggeschreven zouden 
moeten/kunnen gaan worden. Zij zal dit de raad laten weten 
 
De heer Van der Graaff begrijpt niet met welke discussie de heer van Wolfswinkel bezig is. Elke actie die 
gevraagd wordt van ambtenaren kost geld. Dit is bedrijfsvoering, laat dit over aan het college. Hij voelt 
zich niet geroepen voelt om daar een financiële onderbouwing voor te geven.  
 
De heer Goedknegt heeft een vraagt  gesteld over de effecten van een ingezette 
bestemmingsplanwijziging op kosten in waarde van gronden. Hij heeft eerder begrepen dat iets dat in de 
polder ligt niet zoveel waard is maar als er een VINEX van gemaakt wordt het ineens veel meer waard 
wordt. 
 
Mevrouw Van Ginkel zal dit moeten nagaan. Het feit is wel dat er nog niet wordt gewijzigd. Er wordt alleen 
voorbereid tot.  
 
Tweede termijn 
 
De heer Polder dient een motie in, omdat hij 2 dingen hoort. Dat is handhaven, eigenaren aanschrijven, 
zorgen dat het tot herstel komt. Tegelijkertijd de onderhandelingen opstarten van de aankoop van de 
boerderij. Hij stelt voor om daar een maximum aan te binden oftewel het bedrag dat genoemd staat in de 
geheime stukken die behandeld zijn in de carrousel van 15 november 2010 en nadat de boerderij in 
eigendom is gekomen de projectontwikkeling en/of de verkoop te starten. Hij is van mening gezien het 
voorstel dat het risico dat de gemeente loopt vrij beperkt is. En dat het ondanks de financiële situatie te 
financieren is, het schrijven van uren, bestemmingsplannen, wel of geen kandidaten dat de boerderij in 
mei misschien wel instort. Of misschien wel eerder. Dat is volgens hem wat de heer Beukenman al 3 of 4 
jaar geleden had gezegd tegen de raad. Het is de hoogste tijd, dat er iets gebeurt. Hij stelt voor om dit 
voorstel uit te werken.  
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De voorzitter de motie die ingediend is door de NAP krijgt cijfer II luidt als 
volgt:

 
 
De heer Van Wolfswinkel vraagt zich af of het niet verstandig is om punt 5 te schrapen en te zeggen wij 
wachten het voorstel tot verkoop af.  
 
Mevrouw Rooimans geeft nogmaals aan dat er een goed besluit genomen moet worden om de boerderij 
te laten staan. De wethouder heeft heel goed de vragen beantwoord die door de raad gesteld zijn. 
 



  blad 24 van 39  

De heer Van der Graaff meldt dat er wat opmerkingen gemaakt zijn over het gewijzigde besluit en daar 
wordt weer heel veel geïmpliceerd wat er volgens hem niet zo staat. Hij denkt dat mevrouw Van Ginkel 
een aantal zaken heel duidelijk heeft verwoord er is volgens hem is hier geen enkel besluit dat het college 
wel of niet partij is of blijft. Er staat nergens dat de gemeente de boerderij gaat kopen en het staat ook niet 
dat de gemeente deze niet gaat kopen. Het voorliggende raadsvoorstel had volgens zijn fractie kunnen 
worden vastgesteld. Het besluit heeft de meerderheid van de raad niet heeft omdat er nu nog 
onzekerheden leven die door een aantal fracties zeker nog nader informatie behoeven. Het enige wat 
volgens zijn fractie met dit besluit beogen is de tijd te geven, maar wel de vaart in het proces te houden. 
Hij is van  mening dat het nemen van geen besluit feitelijk besluiten is om de boerderij te laten instorten. 
 
De heer Goedknegt ziet geen verschil te tussen nu geen besluit nemen en het amendement wat voorligt. 
Want feitelijk wordt er geen besluit genomen maar wordt het uitgesteld.  
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat het niet waar is. Want op het moment dat het besluit niet wordt 
genomen, ook het besluit dat voorligt, dan geeft de raad volgens hem het college geen enkele ruimte 
meer om nog te gaan zoeken naar mogelijkheden om de boerderij overeind te laten staan. 
 
De heer Goedknegt geeft aan dat volgens hem het grote verschil tussen het niet nemen van het besluit en 
besluit dat voorligt niet nemen, geeft het college net zoveel ruimte als in het verleden gegeven is om 
hieraan te werken, want de raad heeft het college nooit ruimte gegeven aan het project. Dit college heeft 
deze ruimte gepakt om te werken aan dit project. 
 
De heer Van der Graaff dat is volgens hem niet helemaal terecht. Want als er een fractie is geweest die 
zich decennia lang heel erg druk maakt om deze boerderij en colleges tot actie heeft gemaand dan is dat 
de PvdA geweest. En daarbij heeft de zijn partij veel steun bij gevonden in de raad ook van de VVD-
fractie. 
 
De heer Goedknegt geeft aan dat dit klopt en dat deze gegeven ruimte het college ook genomen heeft in 
dit proces. Maar deze is volgens hem niet van deze raad verkregen.  
 
De heer Van der Graaff vraagt de heer Goedknegt om uitleg over dat als de hele raad het college maant 
tot spoed iets met de boerderij te gaan doen dat het dat betekent dat het verzoek is om ook iets te gaan 
doen.  
 
De heer Goedknegt geeft aan dat het verzoek is aan het college om de boerderij te kopen. En dat ligt 
volgens hem wel voor.  
 
De heer Van der Graaff als dat de enige manier is om de wens van de raad om de boerderij te redden dan 
is het volgens hem een uitvoering van datgene van wat de raad wenst. 
 
De heer Goedknegt geeft aan dat het dan een raadsvoorstel is waar de raad nu over kan gaan besluiten 
of dat ook de wens van de raad is om die boerderij te kopen. Vervolgens geeft hij aan dat hij alleen maar 
nieuwe onzekerheden hoort, want het is volgens hem niet duidelijk wat er met de grond gaat gebeuren, 
wat er gaat gebeuren als er een bestemmingsplan wijziging komt. Hij heeft ook geen extra zekerheid 
gekregen dat er enige onzekerheid weggenomen gaat worden, met name m.b.t. de restauratiesubsidie 
wat volgens hem de grootste onzekerheid is waar tegen aangehikt wordt. Het uitstellen van een besluit 
maakt het verkrijgen daarvan alleen maar moeilijker volgens hem, omdat de gemeente eigenaar moet zijn 
om dat te krijgen.  
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat daar wel een oplossing voor is en dat is de boerderij te kopen. 
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De heer Goedknegt meldt dat de heer Van der Graaff dit besluit niet durft te nemen omdat de heer Van 
der Graaff denkt dat daar geen meerderheid voor is. 
 
De heer Van der Graaff durft het besluit wel te nemen. Alleen zijn wij dan de enige. 
 
De heer Goedknegt  vraagt aan de heer Van der Graaff of het besluit dan wel in stemming gebracht kan 
worden. 
 
De heer Van der Graaff denkt van niet, want de heer Goedknegt daar tegen gaat stemmen.  
 
De heer Goedknegt geeft aan dat de raad nu een besluit neemt om uit te stellen en te zoeken naar 
mogelijkheden om te kijken of er na een aantal maanden wellicht meer zekerheid is. Hij voorziet dat er op 
deze manier elk besluit dat geen meerderheid dreigt te krijgen voortaan een half jaar wordt uitgesteld. 
 
De heer Van der Graaff  geeft aan van niet. Hij meldt dat hij al lang zijn hoop heeft laten varen dat hij de 
VVD fractie kan overhalen om ook de handen uitstekken naar deze boerderij.  
 
De voorzitter geeft aan dat de standpunten van beiden partijen helder zijn en vraagt de heer Goedknegt 
zijn tweede termijn te vervolgen. 
 
De heer Goedknegt vraagt hoe de wethouder de kans inschat om de subsidie werkelijk nog te krijgen, 
want hij voorziet toch met dit uitstel hele grote problemen. Kortom er dreigt geen meerderheid te zijn en er 
wordt een vlucht naar voren genomen. Er worden risico’s onderzocht en deze worden geprobeerd terug te 
dringen. Nogmaals geeft hij aan dat mocht het zijn dat in de toekomst de risico’s acceptabel zijn voor zijn 
fractie en dusdanig te overzien zijn en met zekerheid dan zou het volgens hem zo kunnen zijn dat zijn 
fractie voor kan stemmen. Maar op dit moment ziet hij deze zekerheid niet. En op dit moment kan hij ook 
niet de vlucht naar voren niet ondersteunen. Op dit moment leeft de gemeente in een tijd waarbij hij niet 
kan waarmaken om dusdanige investering van gemeenschapsgeld uit te geven met dusdanige 
kapitaallasten het risico te lopen.  
 
De heer Graaff vraagt aan de heer Goedknegt waar de raad met het nemen van het besluit geld aan uit. 
Punt 5 van het besluit dat de heer Van Wolfswinkel graag geschrapt wil zien zegt dat het voorstel 
nogmaals wordt voorgelegd ter besluitvorming. Dan kan er volgens hem besloten om alsnog het krediet 
ter beschikking te stellen. Het besluit van nu behelst geen krediet en geen bestemmingswijziging, maar 
wel wordt er gevraagd om de vaart erin te houden.  
 
De heer Goedknegt kan het niet eens zijn met de datum in april. De discussie over bedragen moet 
betrokken worden  bij de algemene beschouwingen over de toekomst van de gemeente en de financiën 
van de gemeente, de voorjaarsnota die in juni wordt behandeld. Om in april of nu op basis van 1 casus 
zoveel geld te reserveren en uit de begroting te halen is naar zijn mening onverantwoord. Ook het 
opdragen van een bestemmingsplan wijziging voor te bereiden en ingang te zetten voor 1 perceel, waar 
eerder op gezegd is ‘dat we hier geen projectbestemmingsplannen in deze gemeente gaan uitvoeren’. Dat 
staat volgens hem in het amendement voorgesteld. Zijn fractie kan op basis van deze argumenten hier 
niet in mee gaan. Hij geeft nogmaals aan dat op moment dat de risico’s aanvaardbaar zijn, dat volgens 
hem zo is. Op het moment de gemeente op geen elk moment in het traject eigenaar is van het pand en 
dus op geen enkel moment in het traject het risico loopt om met het pan d te blijven zitten al dan niet in 
restaureerde vorm, op dat moment zou hij als VVD fractie alle steun willen verlenen in het faciliteren van 
het project, het ontwikkelen daarvan, het aanpassen van de bestemming en in de 
bestemmingsplanprocedure op een normale manier doorlopen met de daarbij bijbehorende voor/tegen 
bezwaren die daarop ingediend kunnen worden, iedereen te betrekken, maar niet met het risico en de 
investering, dat voorligt. Hij ziet niet dat de bewoordingen die de heer Van der Graaff heeft gekozen dat er 
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in april een andere situatie zit als dat er een het traject voorgesteld wordt waarin de gemeente op enig 
moment eigenaar wordt van het pand. Volgens zijn fractie is dit niet bespreekbaar. 
 
De heer Gardeitchik geeft aan dat de heer Goedknegt de risico’s ziet toenemen en dat hij dit koppelt aan 
de eigendom van de gemeenten van het pand. Zijn fractie ziet wel degelijk mogelijkheden zijn om de 
risico’s te beperken. Voor hem is het niet per definitie uitgesloten dat wanneer de gemeente het pand in 
eigendom heeft dat daarbij de risico’s toeneemt. Dat volgens hem volledig afhankelijk van wat er daarna 
geregeld wordt. Zijn fractie wil zich wel inzetten om de vaart erin te houden zoals de heer Van der Graaff 
dat zegt. In die zin gelet op de toezeggingen van de wethouder om toch zeer nadrukkelijk te kijken naar 
het aanschrijven denkt hij dat hij een vruchtbare basis ziet om te werken naar besluit in april.  
 
Mevrouw Hek meldt dat haar fractie graag zou willen gaan voor het behoud van de boerderij Verhoeff. 
Maar vinden op dit moment dat de risico’s toch nog groot. Ook geeft zij aan dat haar fractie graag ziet dat 
het verder wordt uitgewerkt. Zij meldt dat de wethouder in haar beantwoording heel duidelijk op is 
ingegaan.  
 
De heer Van Wolfswinkel doet niet mee aan de emotie. In het nieuwe voorstel ziet hij dat het huidige 
voorstel weer wordt voorgelegd dat betekent voor hem ook dat de investering wordt voorgelegd. Volgens 
hem komt er dan weer een zelfde discussie. Hij blijft bij zin standpunt blijft om met beiden voorstel ( het 
amendement en het voorstel) om daar niet in mee te gaan. 
 
Mevrouw Van Ginkel  gelet op het amendement dat voorligt, zou zij de motie willen ontraden. Zij geeft het 
voorkeur voor het amendement, die geeft haar meer ruimte om de risico’s verder te onderzoeken en de 
mogelijkheden en om gesprek te gaan met toekomstige kopers. De motie geeft dat op een andere manier 
weer. Zij heeft aangegeven waarom zij de motie zou ontraden. Zij is blij met de reactie van de PvdA die 
pleit voor de vaart in het proces. Dat is ook wat zij beoogt en daarnaast beoogt zij ook om de risico’s te 
onderzoeken en voor zover het kan zoveel mogelijk weg te nemen of ieder geval duidelijkheid te bieden. 
Zij vindt het bijzonder jammer dat het haar niet is gelukt om de VVD-fractie te overtuigen dat het haar 
bedoeling is om de risico’s te doen af te nemen. Ze vindt het jammer dat de VVD-fractie in haar woorden 
hoort dat de risico’s toenemen. Vervolgens geeft zij aan dat de heer Gardeitchik het heeft over de 
vruchtbare basis in april waar zij zich graag bij aansluit. Zij denkt dat er in april een welgedegen afweging 
gemaakt kan worden. Het is dat aan de raad om te beslissen, maar het lijkt haar wel goed om te zorgen 
dat het de goede kant op gaat. De VVD geeft aan dat het college de ruimte heeft genomen. Zij herinnert 
aan hetgeen wat er in het college uitvoeringsprogramma is gemeld, namelijk dat het college een 
onderzoek zouden doen daarin ziet zij ook de beantwoording van een aantal vragen in, waarbij zij denkt 
dat die ruimte gelegaliseerd genomen is door het college. Het CDA geeft aan ook te pleiten voor de 
risico’s. Zij heeft al toegezegd daar graag aan te willen werken. De CU/SGP is volgens haar erg duidelijk. 
De heer Van Wolfswinkel had ook een vraag had gesteld m.b.t. optie 5 van het amendement. Zij denkt dat 
het ook al binnen de discussie duidelijk is geworden dat het een onlosmakelijk onderdeel vormt van het 
amendement.  
 
De heer Polder vindt het jammer dat de door zijn fractie ingediende motie verworpen wordt. De situatie nu 
is dat de gemeente nu over andermans eigendom plannen gaat maken, over andermans eigendom wil 
verzorgen dat er daarvoor een koper komt en dan dat het nog past in de idee van de gemeente. De 
gemeente heeft geen positie. Die heeft de gemeente wel als die het pand zal verwerven. Het zal volgens 
hem meer uitstel als gevolg hebben. Maar de gemeente heeft dan nog steeds niet de positie die de 
gemeente wilt en ligt bal nog steeds op het veld van de huidige eigenaar. Dit vindt hij jammer dus hoopt hij 
echt dat de raad overgaat tot een duidelijk besluit en zegt start met de onderhandeling en ga over tot 
aankopen. Met deze geeft hij aan dat hij zijn motie wel zal handhaven. 
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat dit het moment dat zo spijtig is in de politiek. Dat je het feitelijk eens 
bent met iemand. En zijn standpunt maar toch niet mee kan gaan met wat hij/zij voorlegt. Dat zit in het feit 
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dat de heer Polder feitelijk vraagt om het oude besluit van het college in stemming te brengen en de 
boerderij te gaan kopen waarvoor zijn fractie enenmale achterelkaar eens waren geweest ware het niet 
dat het niet gehaald gaat worden. En waarvoor zij fractie voor een next best hebben gekozen en waar de 
onzekerheid van een aantal fractie nog leven dat het in de komende vier jaren door het college 
verminderd wordt. Meestemmen voor de motie zou volgens hem in strijd zijn met het besluit/ amendement 
dat zijn fractie heeft voorgelegd.  
  
De heer Polder stelt voor om toch moeite te doen, want zijn voorstel is toch meer dan wat het college 
voorstelt. Hij wil niet gedwongen worden tot een restauratie. 
 
Mevrouw Hek begrijpt waarom de heer Polder de motie voorlegt. Zij kan met een aantal zinsdelen 
meegaan. Maar aan het verwerven is volgens haar fractie een punt dat niet kan. Dus kan haar fractie niet 
voor deze motie stemmen.  
 
De heer Van Wolfswinkel is duidelijk geweeste te zijn met zoek een koper samen met de eigenaar. Dat is 
de motto van zijn fractie.  
 
De heer Gardeitchik geeft aan dat de motie erg lijkt op het oorspronkelijke raadsvoorstel, waar zijn fractie 
beperking bij die hij in het eerste en tweede termijn al had meegegeven. Hij is wel verheugd dat de 
suggestie van EVA om tot een handhaving over te gaan dat die wel in de motie zit. Dat stuk zou zijn fractie 
wel kunnen ondersteunen maar daarna begint het voor hem ook het lastige, het verwerven. Hij denkt 
redelijk duidelijk geweest te zijn over de risico’s die zijn fractie ziet en zal zijn fractie daarom de motie niet 
steunen. 
 
De heer Goedknegt meldt dat de risico ieder geval een stuk lager is, maar de voorwaarden dat de 
gemeente geen eigenaar wordt in het hele traject daar voldoet de heer Polder ook niet aan dus zal fractie 
de motie van de NAP niet steunen. 
 
De heer Polder zal zijn motie niet handhaven. 
 
De voorzitter geeft aan dat daarmee motie II niet meer in stemming wordt gebracht. 
 
De heer Goedknegt heeft behoefte aan een schorsing. 
 
De voorzitter schorst de vergadering 
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
 

 De heer Goedknegt zijn politieke partij heeft op landelijk niveau een handreiking gedaan   
 naar de linkse partijen in de oppositie om gezamenlijk tot meerderheden te komen. De VVD zal een  
 handreiking doen aan de linkse partijen in de coalitie en deze zal bestaan uit het steunen van 
 amendement A met een hele duidelijke voorwaarde daarin en dat is dat de risico’s bij het opnieuw ter tafel 
 brengen van dit voorstel weggenomen zijn en dat de gemeente in het proces op geen enkel moment het 
 risico draagt van het zijn van eigenaar van het pand of perceel. Zijn  fractie geeft de ruimte aan het college 
 om de oplossingen te zoeken. 

 
De heer Van der Graaff geeft aan dat het de opening is waar hij op gehoopt had, want het is precies wat 
het amendement beoogt. Op het moment dat er cruciale stappen gezet moeten worden dan komt het nog 
een keer terug en dan heeft de raad de vrijheid om daar een afweging in te maken. Hij is blij dat de heer 
Goedknegt de vaart wil houden in het proces.  
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De heer Van Wolfswinkel is het eens met de VVD dat de gemeente op geen enkel moment eigenaar moet 
zijn. Op deze voorwaarde kan zijn fractie het amendement ook steunen.  
 
Mevrouw Van Ginkel is blij dat het amendement veel breder gedragen wordt dan het in de eerste instantie 
leek. Dat geeft volgens haar iedereen wil dat de voortgang gemaakt wordt. Dat het resultaat wat voor ogen 
is het behoud van het boerderij behelst. Zij gaat haar uiterste best doen en komt graag terug met de 
resultaten van de onderhandeling.  
 
De voorzitter concludeert dat amendement A van de PvdA, mede ondertekend door EVA en CDA unaniem 
is aangenomen. 
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel van het college met besluitnummer 88114 met de verwerking van 
het amendement unaniem is aangenomen. 
 

11. Debat op verzoek van alle fracties over de verzelfstandiging van de CAI 
 
De heer Gardeitchik geeft aan dat zijn fractie altijd een voorstander is geweest van het afstoten van de 
CAI activiteit door de gemeente. Dat standpunt is niet veranderd. Basis is hiervoor dat zijn fractie de CAI 
activiteiten niet als een gemeentelijke kerntaak zien. Het volgens hem zo dat het daadwerkelijk uitvoeren 
van het voorgenomen standpunt niet iets is wat zijn fractie zou willen doen zonder dat uit feiten en 
omstandigheden duidelijk blijk is gegeven dat de door zijn fractie vorenstaande weg de juiste is. Er zijn tot 
nu toe veel voorstelen hierover over tafel gegaan, financiële feiten, technische feiten, toekomst ramingen 
maar ook financieel meningen en aannames, technische meningen en aannames en verschillende 
meningen over de toekomst ramingen. Feiten en omstandigheden zijn volgens hem over het algemeen 
eenduidig, meningen en aannames volgens hem niet. Op voorhand moet het duidelijk zijn dat uitsluitend 
het besluit voorligt dat gaat over het al dan niet verkopen van het kabelnet. Verkoop aan wie en onder 
welke condities is op dit moment volgens hem niet aan de orde. Voor zijn fractie is het overduidelijk dat 
doorgaan op de huidige weg geen optie is. Schaalgrootte en professionaliteit die nodig is om optimale 
gebruikersproducten in de wereld te zetten is voor een relatief kleine organisatie als de CAI 
Albrandswaard in zijn ogen vrijwel onmogelijk in het geweld van de grote spelers in deze wereld. Voor de 
CAI blijven 2 opties over. Of de gemeente behoudt het kabelnet en gaat verder als netwerkbeheerder en 
sluit overeenkomsten met providers met inhoud of de gemeente zoekt een koper voor het net en trek zich 
terug uit de activiteiten. Interessant in de discussie is dat het kabelnet een vitale infrastructuur is waarbij 
het risico bestaat dat wanneer dat in de vrije markt terecht komen er ongewenste effecten optreden die 
zijn oorsprong vinden in een monopolistisch karakter.  De redenering zou volgens hem opgebracht worden 
voor waterleidingen en hoogspanningsnet. Voor kabel tv en internet ziet zijn fractie dit niet. Immers via de 
telefoon, satelliet en digitene is er voldoende aanbod om te zorgen dat het aanbod van de prijs via de 
kabel concurrerend zal blijven. Hij geeft er volgens zijn fractie geen reden om tegen de verkoop van de 
CAI te zijn. Gemeentelijk gebruik van het net. Hij meldt dat gezien de feiten en de voorgestelde aanpak 
van het college hebben zijn fractie overtuigd van het feit dat ook dit geen belemmering voor verkoop hoeft 
te zijn. Wat er overblijft is volgens hem een discussie over aan de ene kant de principiële vraag of de 
gemeente op aarde is om deze infrastructuur te exploiteren en aan de andere kant de vragen over de 
kosten, baten en risico’s. Met de kennis van nu is er voor zijn fractie om de eerder gekozen lijn voor 
verkoop van het net aan te passen. Behoud van een gemeentelijk net en de gemeente als 
netwerkbeheerder kan voor de gemeente in de nabije toekomst een kleine financiële plus opleveren, maar 
in de ogen van zijn fractie zijn er ook risico’s. Hij geeft aan dat na de bespiegeling de noodzaak te voelen 
om ook aandacht te besteden aan de gevoelens van de raad die hij de afgelopen tijd heeft mogen 
waarnemen. Hij meldt dat hij deze zo willen bestempelen als een gevoel waarbij er nog veel vragen 
leveren. Hij kwalificeert het tot ruis. En dat is volgens hem iets wat je niet wil op een centrale antenne. 
Vervolgens geeft hij aan dat zijn fractie er aan hecht om in het belangrijke dossier een zo breed mogelijke 
gedragen beeld te bereiken. Hoewel zij zich realiseren dat er met de voortgang trager gaat dan het college 
wenst is volgens hem een helder beeld over de feiten en het wegnemen van de boven de markt zwevende 
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twijfel voor zijn fractie belangrijk. Zijn fractie staat open voor een tussenfase waarbij de raad de tijd neemt 
om de gepresenteerde feiten en meningen, aannames nogmaals te bekijken en waar nodig te 
verduidelijken. Immers een zoveel omvattend besluit neemt de gemeenteraad niet zo vaak in haar 
bestaan.  
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat in de vorige periode van de raad het voor het eerst was dat er een 
initiatiefvoorstel op tafel werd gelegd over de verkoop van de CAI, waarbij er toen was gekozen om het 
proces wat daarna volgde om die te laten begeleiden door een commissie vanuit de raad. Dat was 
vruchtbaar omdat er in deze discussie een heleboel meningen zweven, een heleboel feiten zijn die elkaar 
ook tegenspreken. En het voor een zorgvuldige besluitvorming, zeker in dit geval, noodzaak is om daar 
eenduidigheid over te kennen om daarna met die eenduidigheid een eigen afweging te maken per fractie. 
Dat is ook gebeurd. Daar is de weg voor gekozen die wij uiteindelijk zijn ingegaan, namelijk het 
ontvlechten van de CAI uit de ambtelijke organisatie. Het verzelfstandigen intern en dan te kijken naar wat 
er vervolgens gedaan moet worden. Is het opportuun om te houden?, Is het beter om het te verkopen en 
later kwam de optie er nog bij gedeelte netwerkbeheerder blijven en in het bezit blijven van infrastructuur, 
maar niet meer de aanbieder zijn van televisie kanalen en andere diensten. Dat traject is nu afgelopen. Hij 
hecht eraan dat het een buitengewoon nuttige traject is geweest en ook een heel goed traject is geweest. 
En dat de raad buitengewoon verstandig is geweest met de besluitvormingen om deze weg ook tot het 
einde toe uit te lopen. Begin van dit jaar is er wederom met een initiatief voorstel te maken gehad en toen 
bleek wederom hoe belangrijk het is om over feiten en cijfers eenduidigheid te kennen. Het beeld dat hem 
bij blijft van de discussie van januari is dat de raad het niet eens was met de feiten en de cijfers. En dat is 
volgens hem in dit geval en in dit soort voorstellen dodelijk, want volgens hem blijf je daarmee gaan met 
allerlei ander zaken die daar nog bij worden getrokken lijkt hem dat niet verstandig. Een tijdje terug is een 
presentatie gegeven vanuit het college over de bevindingen die in het rapport toekomst CAI stonden. Hij 
geeft aan dit buitengewoon informatief was. Waarna er 2 weken later inhoudelijk over gesproken is in de 
carrousel. Daar zijn flink wat vragen gesteld waren waarop ook antwoord werd gegeven. Wat hem betreft 
zijn er ook nog wat vragen blijven liggen. Daarna is er iets gebeurd wat aansluit op de bespreking in 
januari. Er is vervolgens buiten het papier om allerlei informatie naar de raad toegekomen waarvan hij niet 
kan inschatten wat daar de waarde van is en de waarheid van is. Er is geprobeerd om dat te ondervangen 
door in kader van de ambtelijke bijstand als de raad eenduidigheid trachten te krijgen. Hij denkt dat de 
conclusie van dat overleg is dat het niet is gelukt. Wat hij vervelend vindt want dat betekent volgens hem 
dat hij met het voorliggende voorstel met het probleem zit dat hij met verschillende informatie stromen, 
verschillende cijfers en verschillende feiten te maken heeft. En ook nog met een aantal onbeantwoorde 
vragen vanuit zijn fractie. Het heeft om op dit moment niet zoveel zin om hier in de raad de vragen en de 
onzekerheden voor te leggen, omdat hij niet kan toetsen, noch zijn eigen feiten en cijfer noch de cijfers die 
beantwoording gaan geven, omdat de vaagheid daarom heen de discussie vertroebelt volgens hem. Hij 
heeft gekozen om een ander besluit te maken bij het voorliggende voorstel. Hij noemt dit met nadruk een 
ander besluit omdat hij dit voorlegt aan de raad met daarin de opmerking dat volgens zijn fractie zijn 
besluit het besluit van het college vervangt. Het besluit heeft tot doel om de begeleidingscommissie die 
overigens ook al in het oorspronkelijk besluit staat van het college maar deze wordt pas in het leven 
geroepen nadat het besluit is genomen over welk scenario de raad kiest, om cijfers en feiten duidelijk te 
krijgen. Vervolgens geeft hij aan dat gezien de ontwikkeling en het probleem waar hij en zijn fractie mee 
zitten als het gaat om de afweging van wat is waar en wat niet en omdat hij het zat is over 
vaagheden/onduidelijkheden en ook flinke dosis wantrouwe praat stelt hij de raad voor om de 
begeleidingscommissie nu al in te stellen om daarmee de discussie straks over dezelfde feiten en cijfers te 
laten gaan binnen elke fractie. Wat er per fractie gevonden vindt hij voor na de discussie maar  weet de 
raad tenminste dat hetgeen wat er ligt aan feiten en cijfers voor iedereen de feiten en cijfer zijn. Hij geeft 
aan dat zij voorstel inzicht geeft om de begeleidingscommissie nu al in het leven te roepen en daar ook 
mensen in te benoemen, zodat deze zo snel mogelijk als klankbord kan dienen voor het college en ook ter 
ondersteuning als het gaat om het eenduidig krijgen van waar hebben we het feitelijk over, omdat dan het 
college het voorstel kan voorbereiden wat voor scenario’s er liggen en de raad uitkan kiezen als het gaat 
om de toekomst van de CAI. Hij geeft aan dat zij besluit nog niet volledig is omdat er nog wat namen bij 
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moeten als commissieleden, als de overige fractie het ook goed vinden. Twee namen zijn er wel en dat is 
de naam van de fractie van de PvdA en het CDA. Hij vraagt zijn collega raadsleden om het gewijzigd 
besluit te steunen en te komen met invulling als het gaat om de begeleidingscommissie.  
 
De voorzitter geeft aan dat hij het besluit beschouwt als een amendement dat letter B krijgt. Dat als volgt 
luidt. 
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 De heer Goedknegt zijn fractie heeft altijd het standpunt t gehad dat wat het beste besluit is in dit dossier 

zijn fractie dit zal nemen op basis van de informatie die zij hebben op dat moment. Hij geeft aan dat zijn 
collega al heeft aangereikt in de loop der jaren is die informatie bijgesteld op basis van voortschrijdend 
inzicht, maar de afgelopen maanden leek dat wel dagelijks te gebeuren, wat tot verwarring heeft geleidt. 
Hij geeft aan een besluit als deze,  waarvan hij heeft begrepen dat er in vele gemeenten spijt over de 
besluiten rondom de CAI  inmiddels is toegeslagen,  moet volgens hem genomen worden op basis van 
veel informatie en overtuiging. En de volledige en juiste informatie. Er zijn niet voor niets  zoveel 
initiatieven om naast de UPC, ZIGGO’s en TELE2’s van deze wereld inmiddels gemeentelijke 
glasvezelnetwerk aan te leggen. En dat doen volgens hem de gemeentes niet voor niets. Vervolgens 
geeft hij aan dat amendement B mogelijkheden biedt om de informatie boven tafel te krijgen. Het heeft de 
voorkeur  om de tussen tap op dit moment daarin in te lassen. Maar dat heeft tot gevolg, net als het 
vorige onderwerp, dat we iets in handen hebben waar de gemeente zuinig op moet zijn, want anders 
dreigt hetzelfde gebeuren als met de boerderij: als het niet onderhouden als eigenaar dan wordt het 
steeds minder waard en zo het wel in kunnen storten  en niet meer interessant zijn voor een koper om 
over te nemen. Hij geeft aan dat er ook een aantal bedreigingen zijn die de raad in het voortraject bekend 
zijn gemaakt, met name namen over de signaallevering op korte termijn en middenlange en lange 
termijn. Zijn fractie wil een motie wil indienen om in ieder geval de continuïteit van de CAI Albrandswaard 
voor de middenlange termijn even te garanderen zodat de raad de druk niet voelt bij het nemen van een 
besluit om te komen tot een correcte afweging te komen.  

 
De voorzitter geeft aan dat de ingediende motie van de VVD-fractie cijfer III krijgt en als volgt luidt: 
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De heer Polder geeft aan dat hier gaat over risico’s. Hij meldt dat hij voldoende gegevens heeft om een 
besluit te kunnen nemen. Het gaat erom dat het geen kerntaak is van de gemeente, aannames zijn 
duidelijker dan vermoed, het is niet winstgevend, het is niet kostenbestendig, onvoldoende 
georganiseerd, er is een terug loop op abonnees, het is volledig verouderd. Er is voldoende informatie 
om te zeggen om de verkoop in te gaan. Horende de raad is er kennelijk meer tijd nodig om tot een 
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oordeel te komen over de verkoop van de dienst van de gemeente. Dan moet dat maar denkt hij, want 
dat is volgens hem de realiteit op dit moment. Hij zal nogmaals goed kijken naar het voorstel van de 
PvdA en het voorstel van de VVD. Dit loopt nu al jaren en hij vindt dat de raad de moed moet hebben om 
een besluit te nemen. 
 
De heer Van Wolfswinkel steunt het voorstel van de PvdA, waarbij de winkel wel open moet blijven en 
het netjes eruit moet zien. Hij geeft aan dat de motie van de VVD hierop licht op schijnt.  
 
De heer Spierings geeft aan dat de beleving van het CDA dezelfde was als de beleving die blijkbaar bij 
de EVA en PvdA  heeft gespeeld. En dat resulteert ertoe dat ook bij het CDA op dit moment nog wel veel 
onduidelijk is. In ieder geval zoveel dat zijn fractie er niet aan toe is om tot een besluit tot volledige 
verkoop over te gaan. M.b.t. het amendement geeft hij aan dat als zijn naam erin voorkomt dat het 
redelijk in gezamenlijkheid tot stand is gekomen en het volgens hem niet verbazingwekkend is dat zijn 
fractie dit amendementen zal steunen. Over de motie wil hij zich nog graag beraden.  
 
De heer Euser geeft aan dat in het verleden de gemeente Albrandswaard vooruitstrevend geweest om 
destijds te kiezen voor een glasvezel ringleiding. Blijkbaar hebben zijn voorgangers het nemen van 
risico’s niet na gelaten. De investering die de gemeente gedaan heeft die zijn voorgekomen uit de 
gedachten dat de centrale antenne inrichting een nutsvoorziening was waarin bedrijven destijds niet in 
wilde investeren. En dat de gemeente om een kwalitatief goede dienst aan te beiden aan haar burgers 
zelf de risico zou moeten dragen. Maar in de afgelopen decennia is de situatie van het kabelnet natuurlijk 
sterk gewijzigd. De gemeente heeft te maken met een hele nieuwe bedrijfstak die door een aantal zaken 
wordt gekenmerkt. In de eerste plaats is er sprake van een sterkt technologische ontwikkeling. In de 2de 
plaats is er sprake van een dynamische marktontwikkeling waarbij er concurrentie is van een aantal 
verschillende oplossingen. Om de diensten aan te bieden zowel in technisch zin als in dienstverlening is 
een commerciële organisatie vereist. Vaak ook de 24 uur dienstverlening en waarbij partijen vragen 
bepaalde niveaus van dienstverlening en service en tenslotte in de vierde plaats heeft de gemeente te 
maken met een kapitale intensieve bedrijfstak wat voor deze gemeente betekent dat er in de nabije 
toekomst grote investeringen gedaan zouden moeten worden om het op dit niveau te houden. CAI is een  
andere markt en een andere bedrijfstak dan waarin de gemeenten  in het algemeen opereren. Klanten 
zijn volgens hem weliswaar dezelfde, namelijk de burgers van gemeenten,  maar de producten en 
diensten die kabelbedrijven aanbieden zijn volgens hem van een gehele andere aard dan de diensten die 
de gemeenten aan hun burgers leveren. Hij geeft aan dat het al eerder door de raad is aangeven dat de 
activiteiten van het kabelbedrijf niet behoren tot de corebusiness van gemeente. Gekeken naar de 4 
aspecten mist de gemeente de technische knowhow, de kennis van de markt, een commerciële 
organisatie en zijn niet gewend om met concurrenten situatie om te gaan. Vrijwel alle gemeenten hebben 
in het verleden hun kabelactiviteit hebben overgedragen aan marktpartijen. Het is voor de gemeente 
geen optie om in de markt van de kabelbedrijven en serviceproviders te blijven. Zeker niet omdat er 
marktpartijen zijn die de activiteiten willen overnemen. Bij de optie om in de markt te blijven is er voor het 
college geen verschil tussen netbeheer en fullservice dienstverlener. Er is veel gesproken over de 
kwaliteit en betrouwbaarheid van de cijfers en de informatie. Dat spijt hem. Feitelijk gaat het daar niet 
over. Het gaat volgens hem over het maken van een strategische keuze.  Hij denkt dat het nu het 
moment is om dat te doen. Hij geeft aan dat we later voor dezelfde keuze komen te staan en het blijft de 
vraag of datgene wat het college presenteert of de raad dat vertrouwt of niet. Hij vraagt de voorzitter om 
een schorsing om samen met de andere collegeleden naar het amendement en de motie te kijken.  
 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
 
De heer Euser  het voorliggende amendement wil het college uitleggen als nadere verificatie van de 
cijfers en de opvattingen zoals deze gepresenteerd zijn. Het college heeft nog wel 2 vragen heeft aan de 
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indieners van het amendement. En dat is wie of wat is voldoende gezag hebbend is om er de bedoelde 
commissie te overtuigen van de juistheid van de cijfers. En geeft aan dat het college behoefte heeft aan 
een uitleg m.b.t. het tijdslimiet die de raad in gedachte heeft. Hij geeft aan dat er nu allerlei 
ontwikkelingen aan de gang en dat er een begroting opgesteld moet worden voor 2012. Wat dat betreft 
wil hij duidelijkheid over de tijdslimiet om ook een betere kijk te krijgen om wat het college met de motie 
wil doen. A priori niet afwijzend, maar nog wel een aantal onduidelijkheden.  
 
De heer Van der Graaff geeft dat de eerste vraag van de wethouder lastig te beantwoorden is. De 
eenduidige gezag hebbende persoon c.q. instelling zal waarschijnlijk niet bestaan, omdat je het altijd hebt 
over inschattingen van risico’s en ontwikkelingen in de markt. Vervolgens geeft hij aan dat hij wel de 
nodige andere informatie heeft gehoord die zijn fractie in verwarring brengt over waar het nu nou precies 
over gaat. Hij geeft aan dat het niet uitgebreid hoeft te zijn. Er is vanuit verschillende kanten informatie ter 
tafel gekomen wat volgens zijn fractie mee weegt in het doen van het voorstel. Wat hem betreft kan de 
informatie beperkt blijven. In die werkgroep ( begeleidingsgroep) worden de twee dingen die soms 
tegenover elkaar staan op een goede manier uitgelegd. En volgens hem zijn alle partijen wel in staat om 
met de nodige expertise daar zijn argumenten voor op tafel te leggen en daar eenduidigheid over te 
krijgen. M.b.t. de tijdslimiet geeft hij aan dat er wordt gesproken over een zorgvuldig traject. Tijdens de 
hele CAI discussie zo’n 2, 3 jaar geleden is er altijd een zorgvuldig traject gelopen. Dat is volgens hem 
ook altijd verdedigd zeker ook vanuit zijn fractie. Jl. januari hebben zij dit nog een keer uit gelegd. Hij 
geeft aan dat zijn fractie de zorgvuldigheid belangrijker vindt dan de snelheid. Maar het moet niet een 
jaar duren. Hij wil er best een termijn aan hangen. Hij meldt dat er gericht kan worden op februari/maart 
uiterlijk als het gaat om het voorstel te doen. Het lijkt hem recht doen aan de krappe tijd vanaf nu tot de 
volgende raadsvergadering.  
 
De heer Euser met een besluit in februari is er voldoende tijd om de resultaten van het dan liggende 
voorstel mee te nemen in de discussie rond de voorjaarsnota. Wellicht is dat qua investering als qua 
opbrengsten een belangrijk aspect. 
 
De heer Van der Graaff heeft daar geen bezwaar op tegen. Maar wil benadrukken dat de zorgvuldigheid 
wat hem betreft altijd belangrijker is dan de tijdsdruk. Hij geeft aan dat er door de tijdsdruk de 
zorgvuldigheid niet gehaald wordt dat dan een maand verderop zijn voorkeur heeft. Maar later dan maart 
zou het niet moeten zijn. 
 
Tweede termijn  
 
De heer Van Wolfswinkel vult de heer van der Graaff aan. Het zou goed zijn als het college zich zou 
realiseren dat de informatie soms tegenstrijdig aan elkaar is, waardoor de raad in verwarring is geraakt. 
Het zou volgens hem goed zijn als deze twee personen in ieder geval aanwezig kunnen zijn bij de 
commissie zodat er gekomen kan worden tot een eenduidig standpunt, waarmee heel wat ruis 
weggenomen wordt, en een hoop wantrouwen naar de informatie, waardoor er tot een goed besluit 
gekomen kan worden.  
 
De voorzitter vraagt of de heer Van Wolfswinkel zelf in de commissie gaat zitten. 
 
De heer Van Wolfswinkel geeft aan van wel. Het gaat om vertrouwelijke zaken waar duo-raadsleden niet 
bij mogen zijn.  
 
De heer Polder heeft niets meer toe te voegen.   
 
De voorzitter vraagt of de opvolgster van de heer Polder in deze commissie gaat zitten. 
 
De heer Polder weet dit nog niet.  
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De voorzitter geeft aan dat dit op later moment kan. 
 
De heer Gardeitchik had in zijn eerste termijn al aangeven dat zijn fractie geen twijfels had, maar heeft 
wel het gevoel verwoord over ruis die hij bespeurde in zijn omgeving. Hij geeft aan dat zijn fractie een 
paar opmerking had over de termijn. Hij meldt dat zijn fractie de voortvarendheid in het proces wil 
houden, maar begrijpt dat er nu een toezegging is over hoe daarmee omgegaan wordt. De volgende 
opmerking was de vertrouwelijkheid en de mogelijkheid om duo-raadsleden te laten deelnemen, die door 
de heer Van Wolfswinkel aan de orde is gesteld. Vervolgens meldt hij dat zijn fractie het amendement 
wel kan ondersteunen. 
 
De voorzitter vraagt aan de heer Van der Graaff of hij nu al de leden van de commissie wil laten 
benoemen. 
 
De heer Van der Graaff geeft aan van wel, want dan is de commissie meteen klaar en dat komt de 
snelheid ten goede. Hij hecht eraan de leden van de commissie te laten benoemen en kan de heer Van 
Wolfswinkel gelijk geven als het gaat om het punt dat in het amendement staat om ook duo-raadsleden 
daarbij te betrekken. Hij geeft aan dat hij dacht aan de heer Van Wolfswinkel en de heer Polder als enig 
raadslid van een fractie die daarmee zoveel tijd kwijt zijn, maar de vertrouwelijkheid maakt dat onmogelijk 
dus stelt hij voor dat gedeelte van het amendement te schrappen.  
 
De voorzitter vraagt aan de heer Gardeitchik al weet wie hij naar voren schuift. 
 
De heer Gardeitchik geeft aan dat de heer Prinsen lid zal worden van de commissie vanuit zijn fractie. 
 
De heer Goedknegt heeft niet veel toe te voegen. Vanuit zijn fractie zal mevrouw Spruit lid worden van de 
commissie.  
 
De heer Spierings  heeft niets meer toe te voegen. Het wachten is alleen op de wethouder, want deze 
zou iets zeggen over de motie.   
 
De heer Euser geeft aan te denken dat nu het een officiële commissie is en hij neemt aan dat hij daar 
welkom is, dat  de commissie zelf bepaalt hoe de werkwijze is en wie ze wel/ niet uitnodigen. Hij neemt 
aan dat de commissie daar alle vrijheid in heeft.  
 
De heer Van der Graaff verduidelijkt dat het in zijn ogen exacte dezelfde begeleidingscommissie als die 
de wethouder zelf in het zijn voorstel heeft gedaan in te stellen nadat het besluit is genomen. Hij denkt 
dat het verstandig is een dergelijke commissie ook in te het leven te roepen en volgens hem is deze 
commissie compleet vrij in zijn eigen werkwijze. Hij vindt het onverstandig als de wethouder niet bij de 
begeleidingscommissie is.  
 
De heer Euser  geeft aan dat het een proces wordt wat inzet op een deugdelijke behandeling en 
betrouwbaarheid van cijfers, maar dat kan ook met een zekere snelheid, dus als er geprobeerd wordt om 
het in februari af te handelen dan denkt hij dat de motie van de VVD niet nodig is. Financiële dekking en 
de keuzes die gemaakt worden lijkt hem typisch dat de commissie daarmee niet voor de voeten gelopen 
moet worden, dus raad hij namens het college de motie af. 
De heer Goedknegt geeft aan dat de motie niet loopt tot het moment dat het begeleidingscommissie in 
eerste instantie klaar is, want op dat moment gaat het college een besluit voorbereiden en gaan wij het 
verkoop traject in. Het eind van dat verkoop traject voorziet hij wellicht ergens eind 2011, begin 2012. Hij 
denkt dat het college de CAI in maart 2011 al heeft verkoopt. Hij vraagt het college om daar een termijn 
aan te binden. Maar als dat niet zo is dan is er een langere tijd en in zijn motie staat dat het sinds beging 
2010 mogelijk is om FttH aan te bieden op aanvraag, op betaling door de mensen die daarom vragen, 
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kostendekkend. Waarom zouden we dat niet doen en waarom zouden een van de aanbieders die nu 
aanbieden en mogelijk ook straks aan blijven bieden de gelegenheid geven om daar ook een 
dienstenaanbod tegen extra betaling op te geven.  
 
De heer Euser geeft aan dat er geen financiële dekking is voor deze uitgaven. Bovendien is het maar 
zeer de vraag of er een concurreert aanbod hebben, want het simpelweg aanbieden van glasvezel in de 
woning wil nog niet zeggen dat daar een goed aanbod van diensten bij kan leveren. Dat vereist ook heel 
veel voorbereidingen. Er is nog geen businesscase heeft en geen voorwaarden ontwikkeld. Hij denkt dat 
we daar geen tijd en energie op dit moment aan moet besteden. Hij blijft bij het ontraden van de motie.  
 
De heer Goedknegt ziet niet hoe een openbare aanbesteding in hele korte termijn kan af kaarten. Daar 
zijn termijnen aanverbonden. Waar hij bij denkt dat deze wat langer gaan lopen dan begin 2011. Hij  wil  
toch de motie instemming wil brengen.  
 
De heer Van der Graaff vindt het een lastige motie omdat hij zich goed kan voorstellen waarom deze 
motie is ingediend. Het komt voortuit de veelheid van informatie die de raad krijgt. Maar kan zich wel 
voorstellen dat als je verplicht bent om daar een investering in te doen van € 300.000 dat dan ook de 
verwachting is hoe lang je dat nog zelf moet gaan voorzien. Los van of je de feitelijke verkoop dan 
gedaan hebt.  
 
De heer Goedknegt krijgt hierover geen duidelijkheid.  
 
De heer Van der Graaff geeft aan hij ook geen antwoord krijgt dat de heer Goedknegt zeker weet dat de 
3 ton investering gerechtvaardigd is, omdat we het signaal moeten zekeren voor 2 jaar. Wat hij lastig 
vindt want hij geeft aan wel te zien dat de concurrentie positie van de CAI een afweging is en is een punt 
van afweging bij het besluit van de raad uiteindelijk moet nemen als het gaat om de scenario’s. Het niet 
aanleg van viber to the home bij de mensen die dit wensen vanwege deze discussie de 
concurrentiepositie daardoor alleen maar verslechterd. Hij geeft aan dat je dan al je eigen waarheid aan 
het creëren bent door niet te investeren en daardoor te zeggen we zijn in de markt steeds minder waard 
terwijl je dat niet hebt als je wel investeert. Want als je wel investeert kost dat weer geld en moet dat op 
een gegeven moment terug verdiend worden aan de prijs die gevraagd gaat worden. Waar ook nog bij 
komt dat er wel discussie is over wat de aanleg kost tot aan de woning dat is volgens hem ook iets wat 
de begeleidingscommissie moet gaan uitzoeken.  Daar is verschil van mening over zijn wat ook komt 
doordat de ene wijk wat verder is dan de andere. Dat zijn volgens hem allemaal punten die volgens hem  
bij de begeleidingscommissie liggen. Hij begrijpt echter ook het standpunt van het college. Hij vraagt de 
voorzitter om een schorsing. 
 
De heer Van Wolfswinkel als erop een gegeven moment gekozen wordt voor uitstel, dat volgens hem lijkt 
eraan te komen,  dan is er volgens hem geen zicht is op de termijnen waarbij de zaak verkocht gaat 
worden. Dat betekent dat er alles aangedaan moet worden om te zorgen dat de ruis die aan het analoge 
signaal zit om die ieder geval te verwijderen. Het gaat volgens hem niet alleen om de viber to the home 
hij geeft aan dat hij deze motie ook ziet als een noodzakelijk onderhoudswerkzaamheden die ook 
uitgesteld zijn. Het is minimaal wat er nu gedaan wordt om die uit te gaan voeren. Hij geeft aan dat er 
gekozen kan worden voor de viber to the home maar er moet dan wel de kwaliteit van de net up to date 
zijn en blijft. Hij denkt dat daar een goed compromis gezocht moet worden. 
 
De heer Polder vindt dat er genoeg gediscussieerd is over de CAI. De discussie heeft de gemeente al 
tonnen gekost. Wat hem betreft wordt deze zo snel mogelijk verkocht en wordt er een eind gemaakt aan 
deze financiële debacle van de gemeente. Vervolgens verlaat hij de vergadering. 
 
De voorzitter schorst de vergadering. 
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De voorzitter heropent de vergadering. 
 
Mevrouw Spruit geeft aan dat de VVD fractie de motie intrekt en stelt voor om de punten mee te nemen 
in de begeleidingscommissie. 
 
De voorzitter concludeert dat er geen behoefte is aan een stemverklaring en brengt amendement B in 
stemming. Vervolgens geeft hij aan dat amendement B unaniem is aangenomen. 
En stelt vervolgens het besluit in stemming met de wijziging van het amendement. Hij concludeert dat 
deze ook unaniem is aangenomen. 
 

12. Motie vestiging nieuwe sportschool Portland 
 
De voorzitter meldt dat de heer De Bruijn dit overneemt van de heer Goudriaan.  
 
De heer De Bruijn geeft aan dat zijn fractie beseft dat de besluiten hierover al zijn genomen maar wil toch 
eigenlijk om bezorgdheid van omwonenden weg te nemen deze motie indienen. 
 
Mevrouw Rombout dankt de EVA fractie om op dit late tijdstip om deze motie nog in te dienen. Zij geeft 
aan de EVA fractie het college verzoekt op oog te houden op de bezwaren van de bewoners. Zij meldt dat 
zij deze altijd al heeft gehad en zal ook blijven hebben. Wat betreft de inspanning rondom de 
communicatie tussen de omwonende en de sportschoolhouder voor te zetten is er afgelopen donderdag 
een eerste bijeenkomst geweest. Zij denkt dat ondanks het feit dat de bezwarenprocedure nu loopt het 
heel belangrijk is om te proberen aan de voorkant toch met elkaar in gesprek te blijven om de dingen op te 
lossen in de een vorm van hun angsten over een aantal zaken zoals het geluidsoverlast, privacy en dat 
soort dingen om te proberen om daar op een constructieve wijze mee om te gaan.  Zij geeft aan dat daar 
de emoties erg hoog oplopen. Met betrekking tot het laatste sluit dat heel erg aan bij de brief die zij weer 
gekregen heeft van het actiecomité. Met het verzoek voor duidelijkheid en de vraag die er vanuit het 
presidium al gesteld is om de procedure zoals die tot nu toe gelopen heeft wie, waar, wanneer te doen. Zij 
meldt dat zij daar opdracht voor gegeven heeft om daar een uitgebreide memo aan te weiden. Maar dan 
wel een memo die start aan het begin. 
  
De heer Van Wolfswinkel begrijpt waarom deze motie is ingediend, maar vindt de motie overbodig. Hij 
meldt dat de wethouder meerdere keren heeft toegezegd en vindt het niet nodig om het met een motie te 
onderstrepen.  
 
Mevrouw Hek begrijpt ook waarom deze motie is ingediend, maar volgens haar is het zo dat wat er bij het 
verzoek staat al door de wethouder gedaan wordt en is dus daarom overbodig. 
 
De heer Van der Graaff geeft aan dat het niet kwaad kan om richting de bewoners vanuit de raad signaal 
te laten horen dat de raad oog heeft voor wat er leeft. Hij kan zich voorstellen dat er een motie als deze, 
ook al is deze motie overbodig, maar doet het ook niet al te veel pijn als een signaal richting de bewoners 
gaat. 
 
De heer Goedknegt ziet geen reden om de wethouder op deze manier te vragen om haar werk te doen. 
Wat in de motie staat is volgens hem het werk van het college, dus is de motie ook volgens zijn fractie 
overbodig. 
 
De heer Van Wolfwinkel geeft aan dat als de motie het proces ondersteunt naar aanleiding van de 
uitzending, dat kan hij de motie steunen. 
 
Mevrouw Rombout geeft aan dat het haar doet voorkomen dat rondom Hart van Nederland niet haar vrije 
keuze is geweest. Als zij een andere keuze had gehad had zij daar liever niet had gestaan.  
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De heer Van Wolfswinkel vraagt of de motie de inspanning van de wethouder ondersteunt. 
 
Mevrouw Rombout heeft de motie niet nodig om haar werk te doen, maar er ligt wel een gevoeligheid bij 
omwonende en gemeenteraad gezien de klacht die is binnengekomen.  
 
De voorzitter concludeert dat er geen behoefte is voor een stemverklaring. Vervolgens brengt hij de motie 
in stemming.  
Voor: 1x CU/SGP, 2x PvdA,en 6x EVA 
Tegen: 2x CDA, 1x PvdA en 4x VVD. 
Vervolgens concludeert hij dat de motie bij dezen is aangenomen.  
 

13. Vaststelling verslagen 
De voorzitter geeft aan dat het vaststellen van de besloten verslagen op een ander moment zal 
plaatsvinden.  
 

14. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 
 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente  
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van  
7 februari 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
Renske van der Tempel mr. Harald M. Bergmann 

 


