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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
In het Beraad en Advies van 30 september 2014 is een toezegging gedaan. Via deze 
raadsinformatiebrief wordt antwoord gegeven op een tweetal vragen die voortkomen 
uit deze toezegging. 
 
DE TOEZEGGING VERTAALD NAAR TWEE VRAGEN 
De toezegging die is genoteerd is: 
 
“Bekeken wordt of een paragraaf natuur en milieu kan worden toegevoegd of dat 
gewerkt gaat worden met een onderlegger per plan.”   
 
De achterliggende context van de toezegging is te splitsen in de volgende twee 
vragen: 
1. Is het mogelijk om een paragraaf natuur en milieu toe te voegen aan de Nota 
 Kostenverhaal? 
2. Zo niet, is het dan mogelijk om een paragraaf natuur en milieu te formuleren 
 als onderlegger bij elk plan? 
 
BEANTWOORDING VAN DE TWEE VRAGEN 
 
Antwoord op vraag 1: Deze paragraaf of fonds kunnen wij nu niet toevoegen omdat 
er geen concrete maatregelen onderbouwd zijn en het ten koste zou gaan van de 
huidige fondsen. 
Er is op dit moment geen duidelijk vastgesteld beleid voor natuur en milieu waaruit 
maatregelen te formuleren zijn op basis waarvan kosten geraamd kunnen worden. 
Een gespecificeerde kostenraming en een vermelding in de structuurvisie is verplicht 
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om duidelijk kostenverhaal toe te passen. Daarnaast hebben wij getracht om in lijn 
met de huidige contracten kostenverhaal te plegen. Een extra fonds zou ten koste 
gaan van de opgenomen fondsen, terwijl deze fondsen nu  niet sluitend zijn of de 
bijdragen van de marktpartijen moeten omhoog.   
 
Antwoord op vraag 2: Wij gebruiken de notitie duurzaamheid als onderlegger van 
elk plan. 
In 2012 is op het gebied van natuur en milieu, de notitie duurzaamheid vastgesteld en 
bij elke ruimtelijke ontwikkeling wordt rekening gehouden met deze notitie. Het 
regionale duurzaamheidsbeleid vanuit de stadsregio is nu belegd bij de gemeente 
Barendrecht. Indien dit mogelijkheden biedt tot concretiseren zullen wij u hierover 
informeren. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


