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Lid van de gemeenteraad van Albrandswaard 

Poortugaal, 28 augustus 2014 

GR B A ? qlsat i f t 
Betreft: Concept BestemminRsplan Polder Albrandswaard INGEKOMEN* 

reg. nr. 

Geachte heer/mevrouw, 0 2 SEP. 2014 

gem. l̂ -jĈ  
U, als belangrijkste gezagsdrager en politiek verantwoordelijk voor inrichting en beheer van het 
woongebied van Albrandswaard vragen wij, zeer bezorgde bewoners, om uw nadrukkelijke aandacht 
voor de volgende, voor ons en de polder zeer belangrijke zaak: 

ter inleiding: 

Nadat voor de kleine polder Albrandswaard, die historisch de twee woonkernen van onze gemeente 
verbindt, is komen vast te staan, dat grootschalige woningbouw door de Provincie wordt 
uitgesloten, heeft de gemeente besloten een nieuw bestemmingsplan te maken, door samenwerking 
met de inwoners in de vorm van burgerparticipatie. Juist vanwege de ligging en kwetsbaarheid van 
de polder is het van groot belang voldoende draagvlak van polder bewoners en overige inwoners te 
verkrijgen bij het maken van dat plan. Daartoe heeft de gemeente het initiatief genomen om in 2011 
en 2012 z.g. "Polderborrels te houden op diverse plaatsen in de gemeente, waar bewoners/ 
omwonenden werden uitgenodigd hun visie/wensen kenbaar te maken over de toekomstige 
inrichting van de polder. Die bijeenkomsten werden aanvankelijk ruim en later matig bezocht. Het 
wantrouwen jegens de gemeente en provincie was immers heel groot. De uitkomsten/conclusies 
van die bijeenkomsten waren consequent hetzelfde. Een z.g. Klankbordgroep ( klank als weergave 
van de wil/wens van de bewoners) werd in december 2011 door de gemeente ingesteld, die 
gevraagd werd, samen met en gefaciliteerd door de gemeente een visie document op te stellen, dat 
recht doet aan de wensen van bewoners: 

Houd de polder zoals die is. Onproductieve kassen zouden moeten worden verwijderd. Met 
hooguit lichte lintbebouwing langs de Albrandswaardseweg. 

Die conclusie is aan de gemeenteraad in 2012 ook helder gecommuniceerd, in de tekst van het  
inmiddels door de gemeenteraad vastgestelde landschapsontwikkelingsplan (LOP>. 

In die raadsvergadering in 2012, waren enkelen van ons aanwezig. Raadsleden hadden geen 
inhoudelijke vragen. 

Wat wij als bewoners en omwonenden niet wisten en ook niet konden weten is het fei t , dat aan het 
LOP een z.g. "Stoplichtenkaart" was toegevoegd, die naar later bij onderzoek bleek, door een bureau 
, ingehuurd door de gemeente, was ingekleurd met een aantal volkomen willekeurige vlekken, waar 
toekomstige woningbouw mogelijk zou zijn. 

Als betrokken bewoners hebben wij die ontwikkeling gevolgd via de informatie op de gemeentelijke 
website. Protesteren tegen die kaart was voor ons niet mogelijk ). Wij namen aan, dat die 
"klankbordgroep" daar wel een stokje voor zou steken in de verdere ontwikkeling. 
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Dat bleek niet het geval te zijn 1 

Toen op 23 april 2014 de gemeente meende (eindelijk !) een "voorlichtingsavond" te organiseren in 
het gemeentehuis om inwoners/ geïnteresseerden te informeren over de stand van zaken, bleek de 
klankbordgroep ernstig te verschillen met de gemeente, bij monde van de voorzitter van de 
inmiddels "omgedoopte" Werkgroep. De verantwoordelijke wethouder Van Praag presenteerde een 
o.i. fataal plan voor de polder, waarbij financiële motieven voor de gemeente leidend bleken te 
zijn, ten koste van de kwaliteit van de polder en de afspraken en wensen met de bewoners. Vragen 
vanuit de aanwezigen over die "Stoplichtenkaart" en de inkleuring daarvan werden niet beantwoord 
Evenmin werd uitleg gegeven over een bijbehorend "Gebiedsfonds", waar enkele miljoenen euro's in 
gestort zouden moeten worden, ter financiering van gemeentelijke belangen en een niet nader 
toegelichte lijst van "projecten". Van Praag liet weten, dat er aan de Provincie ontheffing was 
verzocht en verleend om in plaats van de maximaal 14 "polderwoningen", zoals aanvankelijk was 
aangegeven in het plan, een aantal van 23 woningen/woonkavels zouden moeten worden 
ontwikkeld, om "de kosten voor de gemeente te kunnen dekken ". Geen enkele verklaring door de 
toenmalige wethouder voor de afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke uitgangspunten, t.w. 
Bescherming, open en agrarisch, met beperkte lint bebouwing 

Wij waren als toeschouwers en bewoners ronduit verbijsterd I 

Wij hebben ons, als gevolg, verenigd en nader toegelegd op verder onderzoek naar het verloop van 
het proces rond die z.g. Stoplichtenkaart en dat onzinnig ingevulde "Gebiedsfonds". Tevens hebben 
wij onderzocht hoe dit alles toch mogelijk was. 

Wij leggen u , als gemeenteraadsleden, hierna onze waarnemingen, conclusie en dringend advies 
voor: 

1. Afspraken, zoals met omwonende/inwoners waren gemaakt, vanuit die "polder borrel 
bijeenkomsten", zijn op grove wijze geschonden: 
a. geen beperking van woningbouw tot max. 14 woningen . 
b. geen max. behoud van agrarisch karakter. 

2. Zelfzuchtig en beschamend in gemeentelijk eigen belang: 
a. financieel belang van de gemeente gaat boven kwaliteit van de polder. In plaats van een 

publiekrechtelijke rol heeft de gemeente een louter financieel belang nagejaagd in een 
privaatrechtelijke rol als ordinair project ontwikkelaar. Een rol die anderen in de polder 
door de gemeente is ontzegd. 

b. Steft de inwoners voor een feit in de "voorlichting" op 23 april 2014. De gepresenteerde 
uitleg getuigt van een zelfzuchtig en beschamend eigen belang. 

3. "Stoplichtenkaart" is strijdige met tekst van het LOP en geeft bovendien conflicterende 
belangen ween 
a. Ingekleurde vlekken, waar woningbouw kan worden toegestaan zijn zowel willekeurig 

(perceel langs watergang) als onverklaarbaar (toegekend aan drie personen met familie 
relatie, welke personen bovendien schriftelijke instemming voor de dor hen ingediende 
projecten hebben ontvangen, nog ver vóór het vaststellen van het nieuwe 
bestemmingsplan) en exclusieve vlekken ten behoeve van de gemeente. 

b. Andere indieners van wensen /plannen zijn met onjuiste argumenten schriftelijk 
afgewezen. 
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c. De afspraak vanuit de bewoners en vanuit de tekst van het LOP:" Alleen bouwen als er 
.objectief beoordeeld, daardoor waarde toegevoegd wordt aan de polder" is op grove 
wijze geschonden door de gemeente, 

omdat de drie privé indieners (z.g. initiatiefnemers) van een project, objectief 
beoordeeld, geen enkele waarde toevoegen aan de polder, (sloop bedrijfsgebouw, dat 
geen sloop blijkt; sloop van halve loods (80 M2); boomgaard, dat geen boomgaard is). 

4. Het schriftelijke ontfieffmgsverzoek van de gemeente aan de Provincie is abject en infaam: 

a. Wij hebben als bezorgde en betrokken bewoners per aangetekend schrijven van 9 
mei 2014 aan Gedeputeerde Staten van de Provincie bezwaar tegen aangetekend 
met verzoek tot opschorten van dat verzoek, omdat het verzoek gebaseerd is op een 
onjuiste voorstelling van zaken. Kortheidshalve verwijzen wij u naar onze brief van 9 
mei 2014, waarvan het gemeentebestuur een afschrift ontving. De 
verantwoordelijke Gedeputeerde heeft daarop aan ons niet gereageerd. Ons 
schrijven is ambtelijk afgedaan met de mededeling om bij de ter visie legging 
bezwaar aan te tekenen. Dat vinden wij schandelijk en een zelfvernedering. 

5. Door die "Stoplichtenkaart" toe te voegen c.q. aan te merken als Plankaart in het concept 
Bestemmingsplan, en het door de gemeente gepresenteerde "Gebiedsfonds'' als 
uitvoeringsdocument aan te merken, kwalificeert een dergelijk concept Bestemmingsplan ais: 

a .Onverenigbaar met de rechtszekerheid van de burger. 

b .Onverenigbaar met het beginsel van evenredigheid 

c .Onverenigbaar met het beginsel van zorgvuldigheid. 

6.Het was de gemeenteraad zelf, die destijds via de toenmalig wethouder van financiën 
opdracht heeft gegeven het nieuwe bestemmingsplan te realiseren, echter met de 
uitdrukkelijke voorwaarde. dat het tot stand komen van een bestemmingsplan voor de 
gemeente kosten neutraal zou plaats hebben ("mag geen cent kosten"). De 
"Burgerparticipatie" en het instellen van een z.g." Klankbordgroep" was daartoe o.i. slechts 
een "fopspeen". 

Tot slot onze conclusie: 

De grens van "Onbehoorlijk Bestuur" heeft de gemeente met dit concept bestemmingsplan dicht 
benaderd. 

Ons dringend advies aan u als gemeente raadslid: 

Schort de ter visie legging van het plan op. Geef onmiddellijk opdracht tot herziening met draagvlak 
door de bewoners en belanghebbenden. 

Immers, Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. 

Wij zijn beschikbaar voor overleg met u als gemeenteraad. 

Hoogachtend, namens 

Die hierbij behorende genummerde lijst met afzenders, handtekeningen en huisadressen. 



(Correspondentieadres Actiegroep Polder Albrandswaard: Albrandswaardsedijk 113; 3172 TG 
Poortugaal. 

Lijst met namen, adressen en handtekeningen van bezorgde bewoners, behorend bij de brief aan de 
gemeenteraadsleden van de gemeente Albrandswaard ,. d.d. 28 augustus 2014. 
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Vervolg lijst actiegroep polder Albrandswaard. 

Naam adres handtekening 
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