
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 26 NOVEMBER 2012 
(verseonnr. 122332) 

Aanwezig: 
P.P.B Allard (EVA) 
J. Gardeitchik (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
L.H. Goudriaan (EVA) 
A.A. Kweekei (EVA) 
J.C. de Bruijn (EVA) 
R.C. Uttel (EVA) 
M.C.C. Goedknegt ( W D ) 
A. van Klaveren ( W D ) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek ( W D ) 
R. Moret ( W D ) 
V.H. Spruit ( W D ) 
H.J. Duurkoop (PvdA) 
H.J. van der Graaft (PvdA) 
P B. Rooimans (PvdA) 
S.E.M. Hek (CDA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
J. van Wolfswinkel (CU/SGP) 
J.E. de Leeuwe (NAP) 
G.J van de Velde - de Wilde (voorzitter) 
R. van der Tempel (griffier) 

Wethouders: B.G. Euser, M. Rombout, R.C.S. van Praag, M.P.C. van Ginkel 

Afwezig: -

1. OPENING 
De voorzitter opent om 20.13 uur de vergadering. 
Geen afmeldingen. 
Agenda vaststelling: een meerderheid van de fracties stemt voor de voorliggende agenda. De fracties 
W D , NAP en CU/SGP stemmen tegen en zouden liever de in de Schakel gepubliceerde agenda 
handhaven. 

2. S P R E E K R E C H T 
Er heeft zich één inspreker gemeld: 
De heer Hansch van der Velden, voorzitter Stichting Landmark Kasteel Valckensteyn, spreekt in over 
agendapunt 7. 

3. HET VRAGENHALFUUR 
Er zijn geen mondelinge vragen aan het college. 

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJSTEN RAADSVERGADERING 1 O K T O B E R EN 12 
NOVEMBER 2012 EN HET V E R S L A G VAN DE RAADSVERGADERING VAN 5 NOVEMBER 2012 
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1 oktober 2012: conform 
5 november: p. 2 en 3 wordt gemeente Barendrecht genoemd in plaats van Albrandswaard. 
Overigens conform vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
De lijst ingekomen stukken (nr. 121670) wordt conform vastgesteld. 
Opmerkingen van'de WD-fractie: 

Memo over pilot sociale raadslieden: geld overgeheveld naar 2013 voor de 
schuldhulpverlening. Dit moet per apart raadsbesluit. 
Memo jaarverslag bezwaar- en beroepschriftèncómmissië: graag aparte carrousel over 
beleggen. 

6. HAMERSTUKKEN 
Stemverklaring WD-fract ie bij Tijsjesdijk: 
Naar aanleiding van de beantwoording in het memo van de vragen over de gevolgen voor de 
grondexploitatie merkt de W D op dat dit niet in het raadsvoorstel staat, maar dat de fractie 
desondanks kan instemmen. 

Stemverklaring NAP-fractie bij Rijsdijk: 
NAP heeft hier veel aan gedaan, maar wil ook waardering uitspreken richting college voor de wijze 
waarop dit met alle betrokkenen tot stand is gekomen. 

a. De raad besluit conform voorstel (nr. 121724): te herbenoemen als externe leden van de 
Rekenkamercommissie Albrandswaard voor een periode tot aan 1 januari 2014: 

• de heer mr. N. van Eek, geboren te Dordrecht op 16 februari 1946, wonende 
Kralingseweg 402, 3066 RC Rotterdam; 

• de heer drs. A. L. C Leijs, geboren te Dordrecht op 10 mei 1964, wonende Iroko 210, 
3315 PR te Dordrecht en 

• de heer drs. J.W. Verheij, geboren te Vlaardingen op 10 maart 1970, wonende 
Puntegaalstraat 447, 3024 EB Rotterdam 

b. De raad besluit conform voorstel (nr. 120737): 
Een voorbereidingskrediet ter grootte van € 19.000,- beschikbaar te stellen om de 
(her)ontwikkeling van de locatie Molendijk 2a te onderzoeken. 

c. De raad besluit conform voorstel (nr. 121651): 
Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ten behoeve van een aanpassing van het 
bestemmingsplan van de Pieter Klobbaertlaan/ Pare Hofhoeck. 

d. De raad besluit conform voorstel (nr. 120745): 
De voorgestelde zienswijze inzake het (concept) Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam 
Rijnmond 2013 -2017 vast te stellen; 

e. De raad besluit conform voorstel (nr. 120368): 
1. De visie voor het gebied Rijsdijk-Achterdijk (zie bijlage 1) vast te stellen met daarin het 
ruimtelijk kader met beeldkwaliteit voor zowel het gebied als de te realiseren bebouwing; 
2. De kaders en randvoorwaarden en de beeldkwaliteit uit bijlage 1 als onderdeel op te nemen 
in de nota van uitgangspunten van het bestemmingsplan Rhoon Dorp; 
3. Een krediet van € 80.000 beschikbaar te stellen ter dekking van de kosten voor 
stedenbouwkundige begeleiding en burgerparticipatie; 
4. Op basis van het ruimtelijk kader met beeldkwaliteit uit bijlage 1, een verklaring van geen 
bedenkingen af te geven voor het doorlopen van een uitgebreide omgevingsvergunning. 

f. De raad besluit conform voorstel (nr. 118945): 
• De ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 



• Instemmen met de weerlegging van de zienswijzen, zoals aangegeven in de 'nota van 
• zienswijze'; 
• De ingediende zienswijzen (on)gegrond te verklaren zoals aangegeven in de bij het 

raadsvoorstel behorende bijlage "nota zienswijzen"; 
• De indieners van zienswijzen informeren over uw besluit; 
• Vast te stellen het bestemmingsplan "Portland" waarbij het plan, ten opzichte van het 

ontwerp ter inzage gelegde bestemmingsplan gewijzigd wordt vastgesteld, , . 
overeenkomstig "Staat van Wijzigingen". 

g. De raad besluit conform voorstel (nr. Ï2106Ï)7~ 
1. het bestemmingsplari'"Essendaël - herziening Tijsjesdijk" vast te stellen; 
2. het vaststellingsbesluit bekend te maken door de wettelijk voorgeschreven publicatie en 

digitale publicatie via ruimtelijkeplannen.nl. 
h. De raad besluit conform voorstel (nr. 121720): 

1. het verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (vGRP 2013-2017) vast te stellen; 
2. in te stemmen met de in het verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (vGRP 2013-2017) 
vastgelegde beheeractiviteiten, uitgaven en de daarmee samenhangende kostendekking; 
3. kostendekkingsvariant 3 over te nemen en de hiermee samenhangende "Spaarvoorziening 
Riolering" in te stellen. 

7. BESCHIKBAAR S T E L L E N VAN E E N KREDIET VOOR MILIEUTECHNISCH 
BODEMONDERZOEK ARCHEOLOGISCH P R O J E C T K A S T E E L VALKENSTEIN 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
De raad stemt daarmee in met het voorstel nr. 114710 en besluit: 

• een krediet van € 16.000,- beschikbaar te stellen voor het laten uitvoeren van-, 
milieutechnisch bodemonderzoek voor het archeologische project Kasteel 
Valkenstein; 

• het krediet ten laste te brengen van de post Onvoorzien 2012. 

8. TOEKOMSTSCENARIO WELZIJN- EN SPORTACCOMMODATIES 
Stemming over het voorstel (nr 121999): 
Voor: PvdA (3), W D (5), EVA (7), CDA (2), CU/SGP (1) 
Tegen: NAP (1) 
De raad besluit conform voorstel (nr.): 

1. Het voorkeursscenario met de volgende kenmerken als uitgangspunt te kiezen voor de 
structuurvisie en de verdere verkenning van de haalbaarheid: 
a. Sportzaal Portland blijft in zijn huidige vorm bestaan, gymzaal Rhoon verdwijnt, gymzaal 

Poortugaal wordt verkocht; 
b. Realisatie van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Rhoon op de huidige locatie 

van 't Centrum; 
c. Realisatie van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Poortugaal op de huidige 

locatie van de Brinkhoeve; 
d. Realisatie van een indoor sportcluster op de locatie Delta/Sportpark polder Albrandswaard 

(toevoegen sporthal, korfbal, zwembad, fitness, wellness, fysiotherapie en zorghotel); 
e. De huidige sporthal van Rhoon blijft voorlopig staan, maar zal op termijn verdwijnen of -

bij gebleken behoefte - terugkomen als onderdeel van een sportcluster aan de 
Omloopseweg; 



f. Realisatie van een outdoor cluster in de Johannapolder (horeca, outdoor sportcentrum, 
muziek/cultuur/jongerencentrum, evenementen, klimbos en eventueel (overdekte) 
speeltuin). 

2. Parallel aan voorkeursscenario ook het minimumscenario met onderstaande kenmerken 
verder te verkennen op haalbaarheid. 
a. Sportzaal Portland blijft in zijn huidige vorm bestaan, gymzaal Rhoon verdwijnt, gymzaal 

Poortugaal wordt verkocht; 
b. Een sporthal op de huidige locatie van RWA; 
c. Renovatie van de huidige sporthal in Rhoon; 
d. Mogelijk een extra gymvoorziening in de Johannapolder voor de Don Boscoschool in 

combinatie met een outdoor cluster (horeca, outdoor sportcentrum, 
muziek/cultuur/jongerencentrum, evenementen, behoud zwembad, klimbos en 
(overdekte) speeltuin). 

3. De vervangende tekst voor programma 2 'Recreatiepoort Oude Maasoever", zoals bijgevoegd 
bij dit voorstel opnemen in de Ontwerp Structuurvisie. 

4. Als beoogde organisatievormen voor het beheren en exploiteren van het (maatschappelijk) 
vastgoed de stichting en het overheidsbedrijf verder uit te werken. 

9. BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN VOÖRBEREIDINGSKREDIET ONDERZOEK 
JUBILEUMBOS 

De raad heeft te veel vragen over de financiën en brengt het voorstel (nr. 120498) niet in stemming. 
De raad vraagt het college om met een voorstel te komen met een andere dekking, of een voorstel 
met een andere inhoud. 

10. GEMEENTELIJK VERKEERS- EN VERVOERPLAN 
De CDA-fractie dient een amendement in (zie bijlage) om de verkeerssituatie van rotondes in de 
gemeente aan te passen en te komen tot eenduidigheid over de vormgeving van rotondes in Portland. 

Schorsing van 22.13- 22.27 uur. 

Stemverklaring van de WD-fractie: de W D kan het amendement niet steunen in verband met het 
woord 'tegelijkertijd'. Dit zorgt voor meerkosten. De W D is er voor, conform de wethouder, om dit mee 
te nemen in het regulier onderhoud. Bij weglaten van het woord "tegelijkertijd" is het amendement 
overbodig want dan zou er niets veranderen. 

Stemverklaring van de EVA-fractie: de EVA-fractie wijst erop dat op het moment dat er tot wijziging 
wordt overgegaan dit niet automatisch betekent dat dan in alle kernen het beleid eenduidig is. 

Stemverklaring van de CU/SGP-fractie: in verband met de extra kosten kan deze fractie het 
amendement niet steunen. 

Stemming over amendement CDA-fractie: 
Voor: CDA (2), PvdA (3), 
Tegen: NAP (1), EVA (7), W D (5), CU/SGP (1) 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
De raad stemt daarmee in met het voorstel nr. 121091 en besluit: 

• het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan 2012-2020 vast te stellen 



12. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.51 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 17 december 2012. 

De griffier 

mr. Renske van der Tempel 

voorzitter, 

Ger J. van de Velde-de Wilde 



CDA ! 1POSC) 

Amendement 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in veigadenng btjeen op 26 novembef 2012 ter 
bespreking van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan^ J) JJ 

Besluit: 

• Incien een rotonde volgens de landelijke richtlijnen worden aangepast, de ardere 
rotondes in de betreffenoe ketn tegel jkertijd worden aangepast, zodat er binnen 
iedere kern een eenduidige situatie is. 

• In overteg met de gemeente Barendrecht te gaan en te komen tot eenduidige 
vormgeving van rotonde* in Portland en de wijk Carnissellande in Barendrecht 

En gaat over tot de orde van de dag 

Sandra Gerard SchuitemaKe^ 
J 'i-

AmeiiaeT.ent llutter) 
Vow. C L - \ K 7 ' . l - *" 

1/ verwarpen 
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