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RAADSINFORMATIEBRIEF 

- 
 
INLEIDING 
Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen (1 t/m 5) die in het Beraad & Advies 
Ruimte van 17 juni jl. zijn gesteld bij agendapunt  “Revitalisatie Centrum Poortugaal”. 
Tijdens het Beraad & Advies zijn toezeggingen gedaan om de raad schriftelijk te 
informeren over: 
1. Kosten voor de polderschuur op de tijdelijke locatie Emmastraat. 
2. Wat gaat er met de polderschuur gebeuren als de locatie ontwikkeld wordt? 
3. Kosten voor onderhoud kunst. 
4. Verkeerskundige situatie parkeren Irenestraat. 
 
Na de vergadering is aanvullend via de e-mail gevraagd om geïnformeerd te worden 
over:  
5. De kosten van het muziekhuisje. 
 
 
KERNBOODSCHAP 
Hieronder volgen de gestelde vragen en de beantwoording hierop.  
 
Vraag 1:  Wat heeft het gekost om dit tijdelijke gebouw neer te zetten? 
Antwoord:  De kosten hiervoor bedragen totaal € 35.000,-. De schuur zelf kostte  

€ 20.000,-. De overige kosten zijn gemaakt voor het bouwrijp maken, 
NUTS-aansluitingen en leges. 
De schuur betreft slechts een deel van de tijdelijke invulling. De kosten 
voor de gehele realisatie van de tijdelijke invulling worden gedekt 
vanuit een subsidie van de Stadsregio van € 65.751,- en een bijdrage 
vanuit de gemeente van € 25.000,-; in verhouding tot elkaar is dat 
2,5:1. 

 
Vraag 2:  Wat gaat er met het gebouw gebeuren als de locatie ontwikkeld wordt? 
Antwoord:  De schuur wordt verplaatst naar een definitieve locatie elders in de 

gemeente. 
 
 

De gemeenteraad       
 
3 juli 2014 
Beantwoording vragen beraad en advies d.d. 17 juni 2014  
Paul Rijken 
61101 
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Vraag 3:  Hoe worden de onderhoudskosten gedekt? 
Antwoord:  De onderhoudskosten worden meegenomen in het reguliere 

onderhoudscontracten voor bebording en kunstwerken. Bij de uitvraag 
voor ontwerp/realisatie van de verschillende kunstvoorwerpen, wordt 
als specificatie opgenomen dat de kunstwerken vandalismebestendig 
zijn en een laag onderhoudskostenniveau vergen. Als de objecten 
meegenomen worden in het onderhoudscontract voor kunst, dan moet 
rekening gehouden worden met een bedrag van circa € 1.500,- per 
jaar voor 10 objecten. Aanvullend moet er nog een besluit genomen 
worden over het verzekeren van de objecten. De premie is circa 0,75% 
van de waarde van het object per jaar. Op het budget voor de huidige 
verzekering zit ruimte voor deze dekking. Het gaat in totaal om 
maximaal € 62.500,- aan beelden/beeldmateriaal (2 maal 3d object, 5 
maal beeldmateriaal gevel, 2 maal beeldmateriaal geluidschermen) en  
€ 15.000,- aan informatiepanelen, plattegronden en borden.  

 
Vraag 4:  Hoe luidt het verkeerskundig advies over de herschikking van het 

parkeren in de Irenestraat? 
Antwoord:  Inrichting als erftoegangsweg 

In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP)zijn de 
Irenestraat en de Achterweg tussen de Beatrixstraat en de 
Welhoeksedijk aangewezen als erftoegangsweg (30 km zone). Een 
herinrichting van de Irenestraat met snelheidsremmende 
voorzieningen (plateaus bij de gelijkwaardige kruispunten en een 
uitritconstructie Irenestraat-Beatrixstraat) is wenselijk. 

 
Parkeren voor/achter de Brinkhoeve 
In het schetsontwerp wordt voorgesteld om de reguliere 
parkeerplaatsen direct voor de Brinkhoeve te laten vervallen. Zo 
ontstaat ruimte voor een mooi plein en kan de Brinkhoeve echt 
aansluiten op de openbare ruimte.  Als alle reguliere parkeerplaatsen 
voor de Brinkhoeve vervallen neemt daar het aantal parkeerplaatsen af 
met 11 (13 naar 2). De twee mindervaliden parkeerplaatsen bij de 
Brinkhoeve blijven dus bestaan. Een deel van het verlies aan reguliere 
parkeerplaatsen wordt gecompenseerd door uitbreiding van de 
parkeerplaats Irenestraat met 4 plaatsen. Per saldo zijn er bij het 
vervallen van de parkeerplaatsen voor de Brinkhoeve straks 7 
parkeerplaatsen minder beschikbaar. 
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Herschikking parkeren Irenestraat afhankelijk van afmetingen nieuwe 
Brinkhoeve 
Wat betreft parkeren, wordt in de huidige situatie aan de zuidkant van 
de Irenestraat (tussen Beatrixstraat en Kerkstraat) op de rijbaan 
geparkeerd (13 plaatsen). In het schetsvoorstel is de mogelijkheid 
opgenomen om parkeerhavens aan de zuidzijde van de Irenestraat 
aan te brengen. Als alleen aan de zuidzijde parkeerhavens worden 
gerealiseerd, zou de parkeercapaciteit in de Irenestraat afnemen met 6 
parkeerplaatsen (van 13 naar 7) waardoor er in ten opzichte van de 
huidige situatie in totaal 13 parkeerplaatsen minder beschikbaar 
zouden zijn. Wij stellen daarom voor deze aanpassing niet door te 
voeren, tenzij het mogelijk is om het profiel van de Irenestraat naar het 
zuiden te verleggen. Dit is afhankelijk van de precieze afmetingen van 
de nieuwbouw van de grote zaal van de Brinkhoeve. Als het mogelijk is 
om het profiel van de Irenestraat naar het zuiden te verleggen, wordt 
het mogelijk om aan de noordzijde circa 10 extra parkeerplaatsen te 
realiseren. Per saldo zijn er in dat scenario rond de Brikhoeve ten 
opzichte van de huidige situatie in totaal 3 parkeerplaatsen minder 
beschikbaar. 

 
Parkeerzoekroute 
Tegenover het nadeel van het verlies aan parkeerplaatsen, staat het 
voordeel dat het parkeren duidelijker/overzichtelijker wordt 
georganiseerd. Hierdoor neemt het aantal zoekbewegingen af. Dit 
wordt bereikt door de geschiktste parkeerplaatsen voor de Brinkhoeve 
te reserveren voor mindervaliden en het halen en brengen en de 
reguliere parkeerplaatsen te situeren langs een parkeerzoekroute. De 
bezoekers van de Brinkhoeve worden zo via de Irenestraat, Achterweg 
en Dorpsdijk langs de drie grotere parkeerconcentraties geleid: 
parkeerplaats Irenestraat (P1), parkeerplaats Achterweg (P2) en 
parkeerplaats Emmastraat (P3) bij de Aldi. Deze parkeerplaatsen 
hebben voldoende capaciteit in relatie tot de activiteiten/het 
programma in de Brinkhoeve. De piek in de bezoekersaantallen voor 
de Brinkhoeve vallen namelijk op een ander moment dan de piek voor 
de winkels. 
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Vraag 5:  Wat zijn de kosten van het muziekhuisje? 
Antwoord:  De kosten zijn geraamd op maximaal € 95.000,- (waarvan € 65.000,- 

subsidie).  
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


