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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Vraag carrousel 2 december 2013 
In de carrousel van 2 december 2013 kwam bij het agendapunt “voorbereidingskrediet 
Hart van Ghijseland” de vraag of het huidige gebouw, het voormalige kleuterschooltje, 
op deze locatie kan blijven staan. Dit om het vanuit een duurzaamheidsgedachte door 
(4) starters zelf op te laten knappen als een soort kluswoning.  
 
Antwoord 
Bij duurzaamheidsvraagstukken redeneren we vanuit de 3p gedachten; planet, people, 
en profit. Vanuit die gedacht is het laten staan van het pand geen haalbare optie. 
 
Planet 

- Bestaande bebouwing hergebruiken is een goed duurzaamheidsuitgangspunt. 
De investering in geld en materialen moet echter opwegen tegen de optie 
nieuwbouw. Het betreft een pand in Ghijseland uit 1973 met enkelglas, slechte 
isolatie en een slecht dak. Eigenlijk moet er een compleet nieuwe buitenschil 
om het pand komen om aan daadwerkelijk goede duurzaamheidseisen te 
voldoen zoal bijvoorbeeld bij passieve bouw. De investering in geld en 
materialen bij een kluswoning achtig traject zal niet opwegen tegen 
nieuwbouw. 
 

People  
- Met de ambitie voor 7 woningen kunnen we een woning met voldoende 

bouwkundige kwaliteiten neerzetten zodat starters er meteen een kwalitatief 
goede woning aan hebben waarin zij kunnen doorgroeien. Met kluswoningen 
is gezien de bouwkundige staat deze leefkwaliteit niet haalbaar. 

- Met de omgeving willen we kijken naar een scenario waarin we minder 
foothprint (bebouwing in het platte vlak) en meer hoogte (2 lagen met een kap) 
kunnen bouwen. Dit om de locatie zo groen mogelijk in te kunnen passen in 
het bestaande karakter van de wijk. Het huidige ruimtegebruik va het gebouw 
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op de locatie is te hoog. Op de eerste informatieavond van 21 november 2013 
werd dit idee positief kritisch ontvangen. 

 
Profit 

- De locatie heeft een bestaande boekwaarde en een potentiele grondwaarden. 
Die waarden willen we onder ander omzetten in duurzaamheidsmaatregelen 
voor de woning. Dat kunnen we makkelijk doen omdat we als gemeente 
grondeigenaar zijn. Het levert lagere maandlasten op voor bewoners en 
meerwaarde die afvloeit in de bebouwing in plaats van als pure winst voor 
initiatiefnemers. Met een kluswoning achtige opzet kunnen we deze waarde 
vermeerdering niet mogelijk maken. 

 
Op basis van de voorgaande argumenten kiest het college niet voor een 
kluswoningachtige opzet maar voor herontwikkeling van de locatie Ghijseland. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


