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1. Inleiding 

De Ontwerpstructuurvisie Albrandswaard 2025 heeft van 21 december 2012 tot 1 februari 

2013 ter inzage gelegen. Eén van de ingediende inspraakreacties heeft geleid tot 
aanpassingen aan de structuurvisie. In de volgende hoofdstukken zijn de reacties 

samengevat, beoordeeld en is aangegeven welke reactie heeft geleid tot 

aanpassingen. In deze nota is tevens een aantal ambtshalve aanpassingen op de 

structuurvisie beschreven. De belangrijkste daarvan betreffen de uitwerking van bijlage 1 

'Structuurvisie programma's' en 4 'Financiering en fondsvorming' 
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2. Inspraakreacties 

1. Stichting Diaconaal- en informatie Centrum Albrandswaard 
ANBO Afdeling Albrandswaard 
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Reactie: 

Toekomstvisie (Inleiding en scharnierpunt). De stichting en ANBO vragen de 

eenzaamheidsproblematiek voor de nog steeds groeiende groep ouderen, die steeds manifester 

wordt door het wegvallen van partners en/of sociale omgeving, op te nemen in de Toekomstvisie. 

Toekomstvisie (Leven in de dorpen) Onderschreven wordt dat maatschappelijk organisaties de 

handen ineen zullen moeten slaan. De stichting en ANBO zien daarnaast wel een taak voor de 

gemeente om te zorgen voor goede infrastructuur. 

Structuurvisie (Ontmoeten, Ruimtelijke vertaling) De uitwerking van het vraaggericht werken 

vertaalt zich naar behoefte aan ontmoetingsruimten, ook omdat dit aansluit bij het wijk/buurtgericht 

werken . 

Nota sport- en ontspanningsaccommodaties. Er heeft nog geen gesprek plaatsgevonden met 

vertegenwoordigers van maatschappelijke ondernemingen. De stichting en ANBO onderschrijven 

het voorkeursscenario, maar gaan er wel vanuit de komende periode bij het plan betrokken te 

worden. 

Beoordeling: 

De Stichting Diaconaal- en informatie Centrum en ANBO herkennen de geschetste trends en 

onderschrijven de gekozen ontwikkelingsrichting om in te zetten op verdergaande samenwerking, 

wijk/buurgericht werken en dit ook fysiek een plek te geven in de vorm van multifunctionele 

accommodaties voor sport (ontspannen), welzijn (ontmoeten), gezondheid en onderwijs 

(ontplooien) in of bij de dorpscentra en woonzorgsteunpunten in de buurten waar deze behoefte 

ontstaat. De eenzaamheidsproblematiek is als zodanig niet beschreven in de Toekomstvisie en 

Structuurvisie, maar wel de wens om te voorzien in ontmoetingsplekken in de wijken en buurten 

op het moment dat deze behoefte door de leeftijdsopbouw in de wijk ontstaat. De stichting en 

ANBO zijn uiteraard gesprekspartner voor de nota sport- en ontspanningsaccommodaties en zijn 

inmiddels uitgenodigd voor een gesprek. 

Aanpassing van de Toekomstvisie/Structuurvisie: 

In de structuurvisie voegen we de passage toe, dat de behoefte aan ontmoetingsplekken in de 

wijk/ buurt toeneemt voegen we naast de verminderde mobiliteit vereenzaming door het wegvallen 

van partners en sociale omgeving toe. 



2. Familie G. de Reus 

Reactie: 

Structuurvisie (programma 14) Volgens Familie de Reus komt de Structuurvisie wat betreft de 

mogelijkheden voor landelijk wonen in de Polder Albrandswaard niet overeen met de visie van de 

Provincie en het bestemmingsplan "Het Buijtenland van Rhoon". 

Daarnaast merkt Familie de Reus op dat de vereniging Albrandswaards Landschap (AWL) pas ná 

de vaststelling van het besluit tot ter inzage legging van de Ontwerpstructuurvisie is opgericht. Dit 

terwijl in de Structuurvisie staat dat AWL beheerder is van het gebiedstands Polder 

Albrandswaard. 

Beoordeling: 

Gedurende het traject van het opstellen van het Landschapsontwikkelingsplan Polder 

Albrandswaard en de Structuurvisie Albrandswaard 2025 heeft er op diverse momenten 

afstemming plaatsgevonden met Provincie en Stadsregio. In november is de Structuurvisie 

gepresenteerd aan vertegenwoordigers van Provincie en Stadsregio en daar enthousiast 

ontvangen. In het kader van de ter inzage legging van de ontwerp structuurvisie is de 

Structuurvisie ook ingediend bij de provincie. De Provincie en Stadsregio hebben in de stukken 

geen aanleiding gezien om een reactie te formuleren. Tot slot heeft de provincie het 

landschapsontwikkelingsplan Polder Albrandswaard als casus opgenomen in het concept 

Gebiedsprotiel IJsselmonde ter illustratie hoe de provincie bij gebiedsantwikkeling zou willen 

sturen op ruimtelijke kwaliteit. 

Bij vaststelling van het Landschapsontwikkelingsplan Polder Albrandswaard op 1 oktober 2012 lag 

er een voorgenomen besluit om de vereniging Albrandswaards Landschap op te richten. In de 

Ontwerp Structuurvisie is op dit voorgenomen besluit geanticipeerd. 

Aanpassing van de structuurvisie: 

De reactie van familie de Reus heeft niet tot aanpassingen van de structuurvisie geleid. 

3. Dhr. A. Herlaar 
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Reactie: 

Structuurvisie De heer Herlaar zou graag zien dat er duidelijke voorwaarden en maatregelen 

worden opgenomen voor het laden en lossen in Rhoon. Dit zorgt voor ernstige geluidsoverlast en 
een verkeersinfarct. 

Structuurvisie De heer Herlaar stelt een aantal aanvullende voorwaarden voor ten behoeve van de 

parkeerbestemming van het perceel Dorpsdijk 129 in Rhoon: 

1. De parkeerplaats mag voor vrachtwagens alleen gebruikt worden als opstelplaats. 

2. Alle lichten en motoren van de vrachtwagens moeten bij het wachten worden uitgezet. 



3. Het laden en lossen op de parkeerplaats/opstelplaats zou verboden moeten worden. 

Beoordeling: 

Het stellen van voorwaarden en maatregelen aan het gebruik van de openbare weg door het 

verkeer, inclusief laden en lossen, moeten geregeld worden via een verkeersbesluit. Een 

structuurvisie (zelfbindend en dus niet naar private rechtspersonen}, maar ook een 

bestemmingsplan zijn niet het geschikte juridische kader voor het opnemen van dergelijke 

voorwaarden en maatregelen. Voor het centrum van Rhoon moet nog worden bezien welke 

verkeersbesluiten er nodig zijn om het gebruik van de openbare weg te reguleren, nadat de 

realisatie van de nieuwe inrichting van de Dorpsdijk ten behoeve van het laden en lossen in 

gerealiseerd. 

Aanpassing van de structuurvisie: 

De reactie van de heer Herlaar heeft niet tot aanpassingen van de structuurvisie geleid. 

4. Leidingenstraat Nederland 

Reactie: 

Structuurvisie Leidingenstraat Nederland merkt op dat transport door buisleidingen en specifiek de 

buisleidingenstraat in het geheel niet is genoemd. Leidingenstraat Nederland stelt voor om de 

buisleidingenstraat in de tekst en op de structuurvisiekaart op te nemen. 

Beoordeling: 

Wij zijn bekend met de ligging van de buisleidingenstraat en de daarbij behorende 

veiligheidszone. Voor de leesbaarheid van het kaartmateriaal geven we niet alle bestaande 

bestemmingen en belemmeringen weer, maar juist ontwikkelingen en ambities. Ruimtelijke 

initiatieven worden getoetst aan het bestemmingsplan, waarbij ook de ruimtelijke beperkingen als 

gevolg van kabels en leidingen getoetst worden. De buisleidingenstraat is opgenomen in de 

betreffende bestemmingsplannen. 

Aanpassing van de structuurvisie: 

De reactie van de Leidingenstraat Nederland heeft niet tot aanpassingen van de Toekomstvisie of 

Structuurvisie geleid . 

5. Gemeente Barendrecht 
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Het college van burgemeester en wethouders 
Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht 

Reactie: 

Toekomstvisie Het lijkt de gemeente Barendrecht zinvol wanneer de gemeenten elkaar informeren 

en afstemming zoeken op het gebied van: 

• Maatschappelijk vastgoed: In Barendrecht is een kadernota maatschappelijk vastgoed 

opgesteld waarin een standpunt is opgenomen over eigendom ,exploitatie, beheer en relatie 

met subsidies. 
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• Recreatie: Om de oevers van de Oude Maas ecologisch en kwalitatief hoogstaand te houden 

en om tot een gebalanceerd recreatieaanbod te komen voor de inwoners, is het slim om 

samen op te trekken op deze terreinen. 

• Jeugd en jongerenvoorzieningen: Ook in Carnisselande wordt aandacht besteed aan de 

realisatie van voorzieningen voor jongeren. Aangezien dit ook in Portland het geval is liggen er 

kansen voor samenwerking op dit punt. 

• Relatie met de haven: Uit het oogpunt van de bereikbaarheid en leefbaarheid kunnen 

Albrandswaard en Barendrecht gedeelde belangen hebben bij (nieuwe) infrastructuur op het 

boven- en onderliggend wegennet van en naar de haven. 

Tevens herkent de gemeente Barendrecht zich in de volgende issues, die in de Toekomstvisie 

worden toegelicht: 

• Duurzaamheid/Duurzaam ondernemen 

• Verbinden van onderwijs en bedrijfsleven 

• Slim anticiperen op demografische wijzigingen/vergrijzing 

• Van verzorgen naar zelfredzaamheid 

• Stimuleren van ondernemersnetwerken 

• Het nieuwe werken en het revitaliseren van winkelgebied 

Ook wat betreft deze thema's zou de gemeente Barendrecht graag kennis en ervaring uitwisselen. 

Ten slotte wil de gemeente Barendrecht aangeven dat regionale samenwerking een prominentere 

plek zou mogen krijgen in de visie. De visie besteedt volgens de gemeente Barendrecht ook 

betrekkelijk weinig aandacht aan concrete voorbeelden van (regionale) samenwerking die 

plaatsvindt of gaat plaatsvinden. Zo kan op sommige punten in de toekomstvisie een (extra) 

verwijzing naar onze BAR-samenwerking gemaakt worden. Een voorbeeld hiervan is het 

hoofdstuk 'Waar staan we?'. Naast BAR is een ander actueel voorbeeld de Metropoolregio. 

Beoordeling: 

De Toekomstvisie en Structuurvisie geven een weerslag van wat de inwoners, ondernemers en 

organisaties voor toekomst voor ogen hebben voor de gemeenschappen en de leefomgeving. De 

discussie over de deelname in bestuurlijke samenwerkingsverbanden heeft in dit participatietraject 

nauwelijks een rol gespeeld. Buiten de samenwerking met Barendrecht en Ridderkerk, die een 

prominente plek heeft gekregen in de Toekomstvisie aan het begin van het hoofdstuk Ontketenen, 

zou het daarom te ver voeren om de ontwikkelingen op het gebied van bestuurlijke samenwerking 

te beschrijven in de Toekomstvisie of Structuurvisie. Bovendien kennen de ontwikkelingen in deze 

samenwerkingsverbanden een grote dynamiek, terwijl de Toekomstvisie en Structuurvisie een 

horizont tot 2025 hebben. Op tal van terreinen vindt er (inmiddels} afstemming plaats tussen 

Barendrecht en Ridderkerk onder ander ook in het kader van de strategische agenda BAR 

Ruimtelijke Toekomstvisie. Albrandswaard wil als netwerkorganisatie voor verschillende 

beleidsterreinen samenwerking zoeken op de schaalniveaus, waar dat het meest efficiënt is. Voor 

de verschillende genoemde terreinen zijn verschillende samenwerkingsverbanden en coalities 

mogelijk. Zo hebben we op het gebied van de recreatie afgesproken om met Deltapoort, 

Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard en Samenwerking Voorne-Putten samen te verkennen, 

hoe we deze gebieden in onderlinge samenhang aantrekkelijker kunnen maken voor de recreant 

en vervolgens gezamenlijk de gebiedspromotie ter hand kunnen nemen. En voor groenbeheer 

wordt gekeken naar een nieuwe organisatie voor geheel Zuid-Holland met regionale aansturing. 



Aanpassing van de structuurvisie: 
De reactie van gemeente Barendrecht heeft niet tot aanpassingen van de Toekomstvisie en 

Structuurvisie geleid. 

6. Sportstichting Albrandswaard 
Ria Lodder, secretaris 
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Reactie: 

Structuurvisie Het bestuur van de Sportstichting heeft haar zorg uitgesproken over haar rol in de 

toekomst, die niet duidelijk in de visie is opgenomen. De projectgroep (die door het bestuur is 

ingesteld om de mogelijkheden van binnensportaccommodaties) te onderzoeken vindt het een 

gemiste kans dat voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor het uitoefenen van 

binnensporten geen gebruik wordt gemaakt van de lokale expertise. 

De projectgroep vindt dat het samengaan met commerciële partijen geen succes garandeert. Zij 

spreekt haar bezorgdheid uit over de belangen van de verenigingen binnen deze context en de 

planning die bij dit soort processen doorgaans hoort. De projectgroep concludeert terug te willen 

naar het model van 2008 (gebaseerd op de vastgestelde sportnota van 2009), waarin een 

voorkeur wordt uitgesproken voor een locatie aan de Landweg in Poortugaal, de huidige 

accommodatie voor RWA. Dit komt overeen met de minimumvariant en de projectgroep denkt 

mogelijkheden te zien om de kosten van deze variant verder te reduceren. 

Beoordeling: 
De Toekomstvisie/Structuurvisie wordt in april ter vaststelling aangeboden aan de raad. Het 
voorstel voor Sport- en ontspanningsaccommodaties wordt in mei aangeboden aan de raad . 

Het grote voordeel van het minimumscenario is dat de gemeente voor de realisatie van een 

sporthal op de RWA locatie en de renovatie/nieuwbouw sporthal Rhoon niet afhankelijk is van 

andere partijen. Het nadeel is echter dat er eigenlijk bijna geen sprake is van clustering . In het 

voorkeursscenario worden verschillende functies op het gebied van sport, welzijn, gezondheid en 

onderwijs met elkaar geclusterd. Het nadeel van het samenbrengen van verschillende partijen 

vanaf verschillende locaties is dat de gemeente voor het slagen van deze ontwikkeling afhankelijk 

is van partijen die met elkaar moeten gaan samenwerken en accommodaties moeten delen. Dit 

maakt het voorkeursscenario complex. Het voorkeursscenario komt overeen met het 

clusterprogramma voor de sport- en ontspanningsaccommodaties, zoals opgenomen in de 
Structuurvisie. 

Voor verenigingen, welzijnsorganisaties en scholen betekent clustering dat de accommodaties 

minder exclusief tot hun beschikking staan. Het is natuurlijk heel belangrijk om daarin te zoeken 

naar samenwerkingsvormen, waarbij het belang van de vereniging goed tot zijn recht komt en 

tegelijkertijd voordeel en gemak behaald kan worden uit de multifunctionaliteit van accommodaties 

en nabijheid van activiteiten. Dit is door vele partijen in het traject van de Toekomstvisie en 

Structuurvisie richting de gemeente bepleit. Nu het concreter wordt, begrijpen wij de zorgen over 
hoe het voor de vereniging uit gaat pakken. 

Begin maart zullen we het - extern opgestelde - concept haalbaarheidsonderzoek toesturen aan 

de belanghebbenden. Met een aantal belangrijke partners, waaronder de sportstichting en RWA, 

zullen we het concept haalbaarheidsonderzoek doornemen in een gesprek. Eind maart kunnen we 

de tussentijdse balans opmaken wat betreft het draagvlak. Als de raad in mei besluit tot uitwerking 



van het voorkeursscenario, dan zullen we in de volgende fase - de definitiefase - met de partners 

het globale programma van eisen voor de verschillende clusterlocatie verder uitwerken. Daarbij 

zal voor sommige weerstanden een oplossing gevonden kunnen worden, anderen zullen blijven 

bestaan of zodanig problematisch blijken, dat er varianten zullen afvallen. 

Aanpassing van de structuurvisie: 

De reactie van de Sportstichting Albrandswaard heeft niet tot aanpassingen van de Toekomstvisie 

en Structuurvisie geleid. 

7. TenneT TSO B.V. 
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Reactie: 

Structuurvisie TenneT transporteert elektriciteit door middel van hoogspanningsverbindingen, 

waarvan er een aantal zich in de gemeente Albrandswaard bevinden. Tennet stelt zich op het 

standpunt dat TenneT uitsluitend medewerking zal kunnen verlenen aan het verleggen van 

eigendommen indien de volledige externe en interne kosten door de opdrachtgever worden 

gedragen. Dergelijke werkzaamheden hebben een voorbereidingstijd van gemiddeld twee jaar. 

TenneT wil benadrukken dat er rekening gehouden moet worden met voldoende vrije werkruimte 

voor onderhoud en herstel. TenneT is er geen voorstander van gebieden die onder de kabels 

liggen aan te wenden voor doeleinden die gepaard gaan met verhoogde mensenconcentraties. 

Beoordeling: 

Wij zijn bekend met de ligging van de hoogspanningsverbindingen en de daarbij behorende 

veiligheidszone. Ruimtelijke initiatieven worden getoetst aan het bestemmingsplan, waarbij ook de 

ruimtelijke beperkingen als gevolg van kabels en leidingen getoetst worden. 

Aanpassing van de structuurvisie: 

De reactie van TenneT heeft niet tot aanpassingen van de Toekomstvisie of Structuurvisie geleid. 
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3. Ambtshalve aanpassingen 

Aanpassing 1: 

Op pagina 24 waren de gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten verwisselt in de legenda. 

Dit is gecorrigeerd. 

Aanpassing 2: 

Op pagina 82 'Kaart 11 : Structuurvisie programmakaart' zijn de volgende wijzigingen 

doorgevoerd: 

• De drie clusterprogramma's zijn toegevoegd in de legenda, waarvan twee ingetekend op de 

kaart, te weten I Programma herstructurering/ clusterontwikkeling bedrijvigheid en 11 

Programma clusteren sport, ontmoeten (welzijn) en ontplooien (onderwijs) Onderwijs. 

• De locatie van de sporthal Rhoon en omgeving had per abuis de aanduiding 'Programma 10 

Groene Entree Rhoon-Oost' . Dit is gecorrigeerd en vervangen door de aanduiding voor 

clusterprogramma I. 

• Als onderdeel van programma 4 'Groene en blauwe verbindingen' zijn drie verbindingen 

toegevoegd, te weten 'Blauwe verbinding Buijtenland', 'Groene verbinding Maaspad' en 

'Groene verbinding Bos & en Buitenplaatsen. 

• De aanduiding 'Programma 10 Groene Entree Rhoon-Oost' is naar aanleiding van het 

concept-Beeldkwaliteitsplan Vensters Groene Kruisweg doorgetrokken ten zuiden van de 

Groene Kruisweg tot aan de Rhoonse baan. 

• De programma's 12 Polder Kijvelanden, 13 Polder Albrandswaard en 15 Buijtenland van 

Rhoon hebben naast een nummer nu ook een kleuraanduiding op de kaart, zodat de 

gebieden duidelijk zijn begrensd. 

Aanpassing 3: 

De naam van bijlage 1 'Programma's Strategisch Verbinden ' is gewijzigd naar 

'Uitvoeringsprogramma's Structuurvisie' . 

Aanpassing 4: 

In bijlage 1 is de paragraaf 'Ciusterprogramma's: succesvol vernieuwen' toegevoegd. Daarin 

geven we tegen de achtergrond van het Stee rapport 'Succesvol veranderen' aangeven hoe wij 

vanuit de clusterprogramma's ' Herstructurering en economische clustervorming', ' Clusterlocaties 

Sport, Welzijn, Leisure en Leren' en 'Wonen en zorg ' de komende jaren invulling willen geven aan 

de vernieuwingsopgaven . 

1 Kleinschalige kantoorvilla 's en werkruimtes met eigen uitstraling 
Het 'nieuwe werken' leidt tot minder vierkante meter per werkplek: zo'n 25% minder 

ruimtebehoefte in 2020 aldus de Stee groep. Ook ontstaat behoefte aan een ander type kantoor: 

kleinschalig , flexibel te gebruiken, goede beeldkwaliteit en eigen uitstraling, prettig ingebed in 

multi-use gebieden zoals centrumgebieden en stationslocaties. Een opkomende ontwikkeling is de 

'cottages industry' : maakindustrie of diensten vanuit een netwerk van ZZP-ers, werkend vanuit 

huis of kleinschalige werkruimtes, doorgaans deeltijd. 

2 Gezondheidscentra 
Nederland vergrijst: in 2040 zijn er zo'n 1 ,5 miljoen meer 65-plussers dan nu en groeit de 

zorgeconomie van 1 0% naar 15% van het Bruto Nationaal Product. Dat zorgt voor een enorme 

zorgvraag. Tegelijkertijd wordt gezondheid en ontspanning steeds meer de 'lifestyle' (en niet 

alleen voor ouderen). De Nederlander kiest steeds meer voor sport en ontspanning , wil verzorgd 

en vertroeteld worden en gebruikmaken van allerhande gemaksdiensten. Dit zorgt voor een 
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ongekende vraag naar voorzieningen voor gezondheid, zorg en welzijn in de volle breedte. Dit 

biedt kansen voor de ontwikkeling van een gezondheidsboulevard, ' cure & care center', 

zorghotel, privékliniek, duurzame voeding (streekproducten) en gezondheidstoerisme. 

3 Leisure 
Er ligt vaak meer aandacht bij 'cure' , dan bij 'care', terwijl wellness, sport, preventie, ICT en life 

sciences de sterkste groeiers binnen de zorgeconomie zijn . Ofwel: gezondheid van 'wieg tot graf. 

Dit biedt kansen voor de leisure en wellnessbranche: van fysio- en fitnesscentra, sauna's, solaria, 

etc. tot indoor sport, leisure, klimhal, speelparadijs en outdoor sportcentrum. 

4 Verblijfskwaliteit winkelgebieden 
We winkelen vooral voor de 'fun': kijken, passen, testen .. . maar kopen minder. De crux zit hem in 

het doel : prijzen vergelijken doet men op internet. Winkelen is steeds meer een beleving, waar je 

komt voor een hapje, drankje, rondsnuffelt, waar je ziet en gezien wordt. Het perspectief van 

dorpscentra hangt sterk af van het al dan niet hebben van een goede trekker. Winkelcentra die 

overeind willen blijven, moeten de consument maximaal verleiden : een aantrekkelijke branchemix 

(naast supermarkten, slijterij, drogist, huishoudelijke artikelen bijvoorbeeld een combinatie van 

verswinkels, of exclusieve modezaken), culturele en horecavoorzieningen. Voor leegkomende of 

leegblijvende plintruimten buiten het kernwinkelgebied liggen kansen voor zorg- of 

welzijnsfuncties, kleinschalige werkunits (flexplekken), culturele of sociaal-maatschappelijke 

functies (zoals kinderopvang). Daarnaast gaat het om ingrepen in de randvoorwaardelijke sfeer: 

verbetering van de parkeersituatie en een kwaliteitsslag in het openbaar gebied. 

5 Vergroenen, verduurzamen bedrijventerreinen: 
De vraag naar bedrijventerrein ligt komende decennia substantieel lager dan voorheen. De 

behoefte aan nieuw (droog) bedrijventerrein neemt- in het economisch scenario waar het Rijk en 

provincies mee rekenen- komende tien jaar nog toe met zo'n 8.500 hectare. Daarna neemt de 

behoefte af en daalt in veel regio's tot nul. De klappen zijn vooral groot in Limburg, Zuid-Holland, 

Zeeland en Noord-Holland. Aan de andere kant is de trend dat ondernemers kwaliteit willen en 

ook bereid zijn hiervoor te betalen. Als een bedrijf verhuist, telt de (beeld)kwaliteit van pand en 

omgeving steeds vaker mee. Hier liggen kansen voor grondprijsdifferentiatie, het maken van 

hoogwaardige stroken (panden met goede uitstraling en transformatiemogelijkheden, niet voor 

één specifieke eigenaar gebruiker) en clusters op bedrijventerreinen. Oude bedrijventerreinen 

zonder herstructureringsplan hebben een verhoogd risico voor leegstand en verval. Door 

herstructurering en clustervorming zal ingezet moeten worden op het verhogen van de vastgoed

en toekomstwaarde van bedrijfspanden en bedrijventerreinen. 

6 Wonen 
We gaan naar minder, maar veel betere nieuwbouw en een grote opgave in de bestaande 

voorraad. We richten ons op kwaliteit: woningtype, doelgroep, prijs, locatie en afwerkingsniveau. 

Niet op aantallen. We maken een duidelijke keuze ten gunste van bestaand bebouwd gebied; 

voorkomen moet worden dat matige nieuwbouw toch maar doorgaat door de druk van 

kortetermijngeld . Gevolg hiervan zijn namelijk: half voltooide locaties, verpaupering op de zwakste 

locaties en grote maatschappelijke kosten straks. Alle nieuwbouw die we nog toevoegen moet top 

zijn en passen in een slimme portefeuillestrategie. Top nieuwbouw voor Albrandswaard is: 

• In of aan de rand van centrum: grondgebonden (patiowoning) en daarnaast ruime, 

levensloopbestendige appartementen met lift en privé parkeren; 

• Buiten dorpskern terughoudend met appartementen, focus op grondgebonden woningen op 

een ruime kavel (20 a 30 woningen per hectare); 

• Historische kwaliteiten, of ligging tegen park of aan water; 
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• Vrije kavels voor eigen bouw; 

• goede scholen en voorzieningen (een goede school wordt een steeds belangrijkere 

verhuiswens voor gezinnen) 

• Op basis van de Profielschets Albrandswaard van More for You (2011 ), waarin vanuit de 

consumentenprofielen en het ruimtelijk profiel van Albrandswaard bijzondere kansen zijn 

geïdentificeerd voor Albrandswaard, liggen er kansen voor het Dorpslint voor jonge gezinnen, 

het Landhuis voor de carrière doorstromer , het Dijkgehucht voor de rust en ruimte zoeker en 

het Kasteel/de Villa voor de verzilveraar (vermogende senioren) . 

Aanpassing 5: 

Toevoeging tekst Clusterprogramma I Herstructurering en clustervorming 

Dit clusterprogramma richt zich op de vastgoedkansen voor ondernemen, zoals benoemd in de 

voorgaande paragraaf, door geleidelijke herstructurering en clustervorming. Onderdeel van dit 

programma zijn: a. de winkelcentra Rhoon en Poortugaal, b. detailhandelsclusters 'Tuin & 
buitenleven' en 'Proef Albrandswaard' bij de Groene Entree Rhoon Oost c. de ontwikkeling van 

kleinschalige kantoorvilla's en bedrijfsruimten in aansluiting op de centra, de zone Groene 

Kruisweg- Metrobaan en de metrostations in het bijzonder end. herstructurering en 

clustervorming bedrijventerreinen Binnenbaan en Overhoeken, waarbij het realiseren van 

kwalitatieve randen en een goede interne ontsluiting speerpunten zijn. 

Aanpassing 6: 

Programma 9 ontmoetingscentra/wijksteunpunten is verwijderd en onderverdeeld naar de 

clusterprogramma's 11 Sport, welzijn , gezondheid, leisure en leren en 111 wonen, zorgen en 

ontmoeten. 

Aanpassing 7: 

De tekst bij Programma 4 'Groene en blauwe verbinding' is aangevuld met de beschrijving van de 

'Blauwe verbinding Buijtenland', Blauwe verbinding Oude Maas-Havendam Rhoon, 'Groene 

verbinding Maaspad' en 'Groene verbinding Bos & en Buitenplaatsen' . 

Programma 4 Groene en blauwe verbindingen 
Om de recreatiegebieden en dorpskernen bereikbaar te maken voor de inwoners en recreanten 

uit de regio is een verbetering van de recreatieve verbindingen nodig. De Groene en Blauwe 

verbinding komen vanuit Rotterdam bij Portland de gemeente binnen, maar houden daar nu op. 

Deze recreatieve fiets- en vaarverbindingen moeten natuurlijk doorgetrokken worden via de 

Rhoonse Weide westelijk richting Het Buijtenland van Rhoon en de Recreatiepoort Oude 

Maasoever en oostelijk naar Portland, Carnisselande en verder richting Barendrecht. Vervolgens 

kan de Rhoonse Weide via Buijtenland en Essendael verbonden worden met de Groene Brink 

centrum Rhoon via de 'Blauwe Verbinding Buijtenland' . De' Groene verbinding Bos en 

Buitenplaatsen' verbindt Buijtenland via de Groene entree Rhoon Oost en de zone Bos en 

Buitenplaatsen (Molendijk en Bos Valckesteyn) met de Groene entree Poortugaal West. Deze 

nieuwe verbindingen geven een stevig impuls aan zowel de recreatieve mogelijkheden als de 
kwaliteit van de woonomgeving van Albrandswaard als geheel. 

Aanpassing 8: 

Bijlage 4 'Financiering en fondsvorming' is als volgt uitgewerkt. 

Uitvoeringsprogramma's: clusteren. strategisch verbinden en gebiedsontwikkeling. 
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De structuurvisie programma's kunnen worden onderverdeeld in 3 clusterprogramma's, 2 

strategische verbindingsprogramma's en 12 gebiedsprogramma's: 

Herstructurering en economische clustervorming (detailhandel, kleinschalige bedrijvigheid, 

bedrijvenclusters) 

11 Clusterlocaties Sport, Welzijn, Gezondheid, Leisure en Leren 

111 Wonen , ontmoeten en zorgen 

Fondsbijdragen 

Op basis van bovenstaande onderscheid tussen verschillende typen uitvoeringsprogramma's en 

de beschrijving van de uitvoeringsprogramma's in bijlage 1 kunnen we de fondsbijdragen vanuit 

(particuliere) grondexploitatie aan de verschillende uitvoeringsprogramma's regelen . Wij beperken 

ons hierbij tot wat wettelijk opgenomen moet worden in een structuurvisie. De verdere uitwerking 

hiervan zal plaatsvinden in de Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen die in de tweede helft 

van 2013 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Op basis de verschillende 

typen uitvoeringsprogramma's stellen we voor om in de Nota Fondsen de volgende fondsen te 

onderscheiden: 

1. Fonds Ondernemend Albrandswaard ten behoeve van clusterprogramma I (gevuld vanuit 

afdrachten ontwikkeling bedrijven, kantoren en winkels) 

2. Fonds Vitaal Albrandswaard ten behoeve van de clusterprogramma's 11 en 111 (gevuld vanuit 

afdrachten ontwikkeling woningen, zorg en leisure) 

3. Fonds Strategische Verbindingen (gevuld vanuit afdrachten vanuit ontwikkeling woningen, 

horeca en recreatie bedrijven) 

4. Gebiedstondsen zoals gebiedstands Polder Albrandswaard, of gebiedstands Molendijk 

(gevuld vanuit rode ontwikkelingen binnen het gebied). 

Bovenwijkse voorzieningen 

Het onderscheid tussen de eerste drie fondsen en de gebiedstondsen komt voort uit de definitie 

van bovenwijkse voorzieningen. De bijdragen aan de fondsen 1 t/m 3 betreffen bovenwijkse 

voorzieningen in de zin van de Grondexploitatiewet Het begrip voorzieningen houdt in het bouw

en woonrijpmaken, de nutsvoorzieningen, rioleringen, wegen, onbebouwde openbare 

parkeergelegenheden en straatmeubilair bij nieuwe ontwikkelingen (regulier beheer, onderhoud 

en vervanging is uitgesloten). Het begrip bovenwijks houdt in, dat het betekenis moet hebben voor 

meer dan één grondexploitatie en een groter gebied (> 5 ha). Zo heeft de verbetering van de 

recreatieve hoofdinfrastructuur (groene en blauwe verbindingen) betekenis voor woningen en 

recreatiebedrijven in de hele gemeente, maar is dit niet direct te zeggen voor de aanleg van een 

wandelpad of groenstrook in de polder Albrandswaard. 

Gebiedsfondsen: rood betaalt voor groen 

De Wro biedt gemeenten de mogelijkheid om naast fondsen voor bovenwijkse voorzieningen ook 

fondsen in te rechten waarbij 'rood betaalt voor groen' . De nieuwbouw van woningen, bedrijven 

etc. levert een financiële bijdrage aan investeringen in het landschap. De Wro stelt wel als 

voorwaarde dat in de structuurvisie aangegeven wordt op welke wijze de 'fondsgelden' besteed 

worden. In de structuurvisie zijn daartoe de gebieden aangewezen waarvoor gebiedstondsen 

ingericht gaan worden. Het gaat om gebieden waar rode ontwikkelen alleen toegestaan worden 

om een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied mogelijk te maken (nee, tenzij), 

zoals de Polder Albrandswaard, Molendijk, Johannapolder, Groene entrees, etc. Voor de 

berekening van de fondsbijdrage is het noodzakelijk om een zorgvuldige investeringsraming en 
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kostentoedeling op te stellen. In de anterieure fase kunnen deze kosten worden opgenomen in 

een anterieure overeenkomst; in de posterieure fase (exploitatieplan) naar evenredigheid van de 

locaties. Bovendien mag de kostentoedeling niet afwijken van hetgeen in het exploitatieplan 

hierover is bepaald. 

Duurzaamheid 
Het bouwbesluit geeft aan wat de minimale norm is bij nieuwbouw. De gemeente wil 

ontwikkelende partijen stimuleren meer te doen. Dit doen we door een kortingsregeling op de 

fondsen voor bovenwijkse voorzieningen- de afdracht voor ruimtelijke investeringen van 

algemeen belang per vierkante meter woning of bedrijfsruimte. De kortingsregeling wordt verder 

uitgewerkt in de Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkeling. 

Aanvullende financieringsbronnen 

In onderstaand schema's wordt per programma aangegeven wat de mogelijk denkbare 

(aanvullende) financieringsbronnen zijn. Voor zover bekend zijn de mogelijke subsidies of andere 

vormen van financiering aangegeven om het programma te financieren. De gemeente is 

faciliterend in het zoeken naar mogelijkheden voor cofinanciering en zal uiteraard zijn publieke 

bevoegdheden inzetten om het programma zo veel mogelijk te realiseren . Mogelijkheden hiervan 

zijn onder andere een gebiedsfonds, crowdfunding en wellicht in de toekomst ook weer het 

instellen van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) www.bedriiveninvesteringszone.nl. Pas in 2015 is 

de eerst volgende mogelijkheid om een BIZ op te richten . Een BIZ is een afgebakend gebied, 

waarin bedrijven een private organisatie oprichten (vereniging of stichting) om de leefbaarheid, 

veiligheid en ruimtelijke kwaliteit gezamenlijk te verbeteren. Het is een instrument voor en door 

ondernemers en is toepasbaar op bedrijventerreinen, winkel- en horecagebieden en 

recreatiegebieden. Wellicht wordt het in de toekomst ook mogelijk om een Wijkinvesteringszone 

(WIZ) aan te wijzen. Met een WIZ wordt het mogelijk om op buurt- of straatniveau verbeteringen te 

bereiken ten opzichte van de gemeentelijke basiskwaliteit, zoals een hoger niveau van schoon, 

heel en veilig, het samen inrichten van groen of het samen inkopen van energie. Ook bij 

particuliere woningverbetering, waar gezamenlijke investeringsbeslissingen nodig zijn -zoals 

funderingsherstel, de vervanging van daken, of balkons - kan een WIZ uitkomst bieden. 

Indien het programma een meer overstijgend karakter heeft is financiering vanuit een fonds 

bovenwijkse voorzieningen mogelijk. Vanuit dit fonds kunnen dan de overstijgende ontwikkelingen 

op het gebied van openbaar groen, grijs (infrastructuur) en blauw (water) betaald worden. 



Ruimtelijke investeringsprogramma Looptijd Financiering Toelichting Financiering 

Clusterprogramma's 
I. Herstructurering en clustervorming 2013-2025 Fonds ondernemend Albrandswaard Opstellen van een plan voor herstructurering en 
a. winkelcentra Rhoon en Poortugaal Gebiedstands (winst en verlieslocaties) clustervorming in dialoog met ondernemers en 
b. detailhandelsclusters 'Tuin & Beheergelden vastgoedeigenaren. De transformatie vindt geleidelijke 
buitenleven' & 'Proef Albrandswaard' Subsidie Stadsregio Revitalisering Stedelijk gebied (centra) plaats als kansen zich voordoen bij vertrek en nieuw 
c. kleinschalige kantoorvilla's en Subsidies Stadsregio Herstructurering bedrijventerreinen vestiging van bedrijven. We vragen subsidie aan bij 
bedrijfsruimten (centra en zone Groene Subsidie Provincie Herstructurering bedrijventerrein Stadsregio en/ of provincie voor zowel het opstellen van 
Kruisweg- Metrobaan) BIZ (vanaf 2015) het herstructureringsplan als de kwaliteits-
d. herstructurering en clustervorming investeringen die nodig zijn bij geleidelijke uitvoering 
bedrijventerreinen Binnenbaan en daarvan. 
Overhoeken. 
11. Sport, welzijn, gezondheid , leisure 2013-2020 Fonds vitaal Albrandswaard Gemeente investeert in een gymzaal voor Rhoon en 
en leren Gebiedstands (winst en verlieslocaties) een gymzaal voor Poortugaal als onderdeel van twee 

Beheergelden multifunctionele accommodatie en één sporthalhal in 
Subsidie Stadsregio Revitalisering stedelijk gebied een sport- en ontspanningscluster aan de rand van 
Gemeentelijke investeringen sport, onderwijs en welzijn Poortugaal. Mogelijk is op termijn de realisatie van een 
Investeringen (sport) verenigingen tweede sporthal in een cluster op de locatie 
Investeringen commerciële aanbieders van sport, gezondheid Omloopseweg mogelijk. 
leisure, horeca en onderwijs. 
Zorgverzekeraars 
Energiebesparing/ energiewinning. 
WIZ (vanaf 2015?) 

111. Wonen, zorgen en ontmoeten 2013-2025 Fonds vitaal Albrandswaard Afstemming tussen initiatiefnemers op basis van de 
(buurthuis/ wijksteunpunt) Beheergelden seniorendoelgroepen in de structuurvisie. Het gaat om 

Eventueel subsidie Stadsregio Revitalisering stedelijk gebied buurthuizen/wijksteunpunten op het moment, dat de 
Investeringen gemeente met zorgaanbieders, bevolkingsopbouw in de wijk hierom vraagt. 
zorgverzekeringen, ontwikkelaars seniorenwoningen, Multifunctionele locaties in en rond het centrum maken 
woningbouwverenigingen en welzijnsorganisaties (inclusief onderdeel uit van programma 11 en hebben prioriteit. 
kerken) gecombineerde investering in buurthuis/wijksteunpunt 
Energiebesparing /energiewinning 
WIZ (vanaf 2015?) 
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Ruimtelijke investeringsprogramma Looptijd Financiering Toelichting Financiering 
I 

Strategische verbindingsprogramma's 
A. Dorpse verbindingen 2013 -2025 Fonds Strategische Verbindingen De verbetering (comfort, de ruimtelijke kwaliteit en de 

Gebiedstondsen (winst en verlieslocaties) beeldkwaliteit en vermindering van de barrièrewerking) 
Beheergelden van de Dorpse verbindingen zal geleidelijk 
Subsidie Stadsregio Revitalisering stedelijk gebied plaatsvinden met de investeringen in groot onderhoud 
Subsidie Stadsregio Verkeer en Vervoer en investeringen in de herontwikkeling van 
Investeringen RET aangrenzende gebieden. Samen met de centra zijn de 
WIZ en BIZ recreatie (vanaf 20 15?) dorpse verbindingen bepalend voor de verblijfskwaliteit/ 

recreatieve belevinQ van de dorpen. 
B. Groene- en blauwe verbindingen 2013-2025 Fonds Strategische Verbindingen De verbetering van de recreatieve hoofdinfrastructuur 

Gebiedstondsen (winst en verlieslocaties) binnen de gemeente. Deze recreatieve hoofdstructuur 
Beheergelden verbindt de onderstaande 12 gebieden -waaronder de 
Subsidie Stadsregio Groen- Blauw recreatieve knooppunten Rhoonse Weide en 
Subsidie Stadsregio Verkeer en vervoer Recreatiepoort Oude Maasoever- onderling en sluit 
Subsidie Provincie Verkeer en vervoer en groen aan op zowel de Dorpse verbindingen als de 
Subsidie Toeristisch Overstappunt (TOP) recreatieve verbindingen die vanuit de regio 
Uitvoeringsbudget Buijtenland (Rotterdam, Barendrecht, Hoeksche Waard, Hoogvliet) 
Crowdfunding de gemeente binnenkomen. 
WIZ en BIZ recreatie (vanaf 2015?) 

16 



Ruimtelijke investeringsprogramma Looptijd Financiering Toelichting Financiering 

Gebiedsprogramma's 
1. Zone Groene Kruisweg en Rhoonse 2013-2025 Fonds Ondernemend Albrandswaard Opstellen van een plan voor herstructurering en 
Baan Gebiedstands (winst en verlieslocaties) clustervorming in dialoog met ondernemers en 

Beheergelden vastgoedeigenaren. De transformatie vindt geleidelijke 
Subsidie Stadsregio Revitalisering Stedelijk gebied Provincie plaats als kansen zich voordoen bij vertrek en nieuw 
Subsidie Stadsregio Herstructurering bedrijventerreinen vestiging van bedrijven. We vragen subsidie aan bij 
Subsidie Provincie Herstructurering bedrijventerreinen Stadsregio en/ of provincie voor zowel het opstellen van 
BIZ (vanaf 2015) het herstructureringsplan als de kwaliteits-

investeringen die nodig zijn bij geleidelijke uitvoering 
daarvan. 

2. Recreatiepoort Oude Maasoever 2013-2020 Gebiedstands (winst en verlieslocaties) A. Ondernemers, Verenigingen, NRIJ en gemeente 
a. Johannapolder Fonds Vitaal Albrandswaard investeren in de ontwikkeling van de Johannapolder als 
b. Delta Beheergelden NRIJ , Delta en gemeente dé Outdoor Recreatiepoort voor Albrandswaard. De 

Gemeentelijke investeringen sport, onderwijs en welzijn geleidelijke investeringen in groen, recreatieve 
Investeringen (sport) verenigingen infrastructuur (inclusief haven) en landschap worden 
Investeringen commerciële aanbieders van sport, gezondheid gedaan op het moment dat er middelen beschikbaar 
leisure, horeca en onderwijs. zijn vanuit rode ontwikkelingen, voornamelijk horeca, 
Zorgverzekeraars aangevuld met middelen uit Fonds Strategisch 
Energiebesparing/energiewinning Verbindingen, subsidies, beheergelden en particulieren 
BIZ recreatie (vanaf 2015) middelen (crowdfunding, sponsorgelden, Vereniging 

Albrandswaards Landschap) . 
B. Gemeentelijke investeringen in sport, onderwijs en 
welzijn worden gebundeld met investeringen van 
verenigingen en commerciële aanbieders van sport, 
gezondheid, leisure, horeca en onderwijs in de 
ontwikkeling van het oostelijk Delta-terrein tot hét 'cure 
& care center' met ruimte voor sport, preventie, fysio-
en fitnesscentra , leisure en wellness, zorghotel, 
gezondheidsonderwijs (life sciences) en duurzame 
voeding (streekproducten) . 

3. Groene brink centrum Rhoon 2013-2025 Fonds ondernemend Albrandswaard Gemeentelijke investeringen in de openbare ruimte 
Gebiedstands (winst en verlieslocaties) worden gebundeld met investeringen van ondernemers 
Beheergelden en vastgoedeigenaren en aangevuld met fondsen , 
Subsidie Stadsregio Revitalisering Stedelijk gebied subsidies en middelen vanuit de BIZ (vanaf 2015). 
BIZ (vanaf 2015) 

4. Dorpshart Poortugaal 2013-2020 Fonds ondernemend Albrandswaard Gemeentelijke investeringen in de openbare ruimte 
Gebiedstands (winst en verlieslocaties) worden gebundeld met investeringen van ondernemers 
Beheergelden en vastgoedeigenaren en aangevuld met fondsen , 
Subsidie Stadsregio Revitalisering Stedelijk gebied (centra) subsidies en middelen vanuit de BIZ (vanaf 2015). 
BIZ (vanaf 2015) I 
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Ruimtelijke investeringsprogramma Looptijd Financiering Toelichting Financiering 

Gebiedsprogramma's 
5. Rhoonse weide (Binnenland) 2013-2020 Investeringen ondernemers, verenigingen De ontwikkeling van dit gebied komt tot stand door 

Investeringen in recreatieve infrastructuur Stadsregio, Provincie investeringen van ondernemers in horeca, hippische 
en gemeente (groene en blauwe verbinding en toegangsweg functies, recreatievoorzieningen en 
Buijtenland) speelvoorzieningen. Daarnaast zal de provincie Zuid-
Investeringen BIZ recreatie (vanaf 2015) Holland investeren in de ontsluiting voor het 

landschapspark Buijtenland van Rhoon. De Stadsregio 
en gemeente investeren in de Groene en Blauwe 
Verbind ing richting Rhoonse Weide. 

6. Bos & Buitenplaatsen 2013-2025 Investeringen particulieren De geleidelijke investeringen in groen, recreatieve 
a. Molendijk Investeringen ILG IJsselmonde infrastructuur en landschap worden gedaan op het 
b. Valckesteyn Fonds Strategisch Verbinden moment dat er middelen beschikbaar zijn vanuit rode 

Gebiedsfonds (winst en verlieslocaties) ontwikkelingen , voornamelijk woningbouw, aangevuld 
Beheergelden Staatsbosbeheer met middelen uit Fonds Strategisch Verbindingen , 
Subsidie Stadsregio Groen - Blauw subsidies, beheergelden en particulieren middelen 
Subsidie Provincie groen (crowdfunding , sponsorgelden, Vereniging 
Particuliere middelen (crowdfunding, sponsorgelden , Vereniging Albrandswaards Landschap). 
Albrandswaards Landschap) 

7. groene entree Rhoon-Oost 2013-2025 Investeringen particulieren, ondernemers De geleidelijke investeringen in groen, recreatieve 
Fonds Strategisch Verbinden infrastructuur en landschap worden gedaan op het 
Gebiedsfonds (winst en verlieslocaties) moment dat er middelen beschikbaar zijn vanuit rode 
Subsidie Stadsregio Groen- Blauw ontwikkelingen, voornamelijk woningbouw, aangevuld 
Subsidie Provincie groen met middelen uit Fonds Strategisch Verbindingen , 
Particuliere middelen (crowdfunding , sponsorgelden, Vereniging subsidies, beheergelden en particulieren middelen 
Albrandswaards Landschap) (crowdfunding , sponsorgelden, Vereniging 

Albrandswaards Landschap) . 
8. groene entree Poortugaal-West 2013-2025 Investeringen particulieren, ondernemers De geleidelijke investeringen in groen, recreatieve 

Fonds Strategisch Verbinden infrastructuur en landschap worden gedaan op het 
Gebiedsfonds (winst en verlieslocaties) moment dat er middelen beschikbaar zijn vanuit rode 
Subsidie Stadsregio Groen- Blauw ontwikkelingen, voornamelijk woningbouw, aangevuld 
Subsidie Provincie groen met middelen uit Fonds Strategisch Verbindingen , 
Particuliere middelen (crowdfunding , sponsorgelden, Vereniging subsidies, beheergelden en particulieren middelen 
Albrandswaards Landschap) (crowdfunding, sponsorgelden, Vereniging 

Albrandswaards Landschap) . 
9. polder Kijvelanden 2013-2025 Investeringen DLG/ Staatsbosbeheer De geleidelijke investeringen in groen, recreatieve 

Fonds Strategisch y erbinden infrastructuur en landschap worden gedaan op het 
Gebiedsfonds (winst en verlieslocaties) moment dat er middelen beschikbaar zijn vanuit rode 
Beheergelden Staatsbosbeheer ontwikkelingen, voornamelijk woningbouw, aangevuld 
Subsidie Stadsregio Groen- Blauw met middelen uit Fonds Strategisch Verbindingen, 
Subsidie Provincie groen subsidies, beheergelden en particulieren middelen 
Particuliere middelen (crowdfunding , sponsorgelden, Vereniging (crowdfunding, sponsorgelden, Vereniging 
Albrandswaards Landschap) Albrandswaards Landschap). __ 
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Ruimtelijke investeringsprogramma Looptijd Financiering Toelichting Financiering . 

' Gebiedsprogramma's I 
I 

10. polder Albrandswaard 2013-2025 Fonds Strategisch Verbinden De geleidelijke investeringen in groen, recreatieve I 

Gebiedsfonds (winst en verlieslocaties) infrastructuur en landschap worden gedaan op het 
Beheergelden gemeente en waterschap moment dat er middelen beschikbaar zijn vanuit rode 
Subsidie Stadsregio Groen- Blauw ontwikkelingen, voornamelijk woningbouw, aangevuld 
Subsidie Provincie groen met middelen uit Fonds Strategisch Verbindingen, 
Particuliere middelen (crowdfunding, sponsorgelden, Vereniging subsidies, beheergelden en particulieren middelen 
Albrandswaards Landschap) (crowdfunding, sponsorgelden, Vereniging 

Albrandswaards Landschap). 
11. Rand van Rhoon 2015-2025 Fonds Strategisch Verbinden De geleidelijke investeringen in groen, recreatieve 

Gebiedsfonds (winst en verlieslocaties) infrastructuur en landschap worden gedaan op het 
Subsidie Stadsregio Groen - Blauw moment dat er middelen beschikbaar zijn vanuit rode 
Subsidie Provincie groen ontwikkelingen, voornamelijk woningbouw, aangevuld 
Particuliere middelen (crowdfunding, sponsorgelden, Vereniging met middelen uit Fonds Strategisch Verbindingen, 
Albrandswaards Landschap) subsidies, beheergelden en particulieren middelen 

(crowdfunding, sponsorgelden, Vereniging 
Albrandswaards Landschap). 

12. Buijtenland van Rhoon 2013-2020 Investeringen Provincie Provincie 

• 

Gebiedsfonds (winst en verlieslocaties) 
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