
Gemeente 
Albrandsujaard 

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 14 SEPTEMBER 2015 
(verseonnr. 1015403) 

Aanwezig: 
M. Bianchi (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
J.G. Ram-van Mourik (WD) 
S.M. Remijn- Korteweg (WD) 
V H. Spruit-Remijn (WD) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD) 
M. Blok - Scheffers (EVA) 
J. Gardeitchik (EVA) 
LH. Goudriaan (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
R. van Zijl (EVA) 
L.M. Heezen (OPA) 
W. Verduijn (OPA) 
F. B. van der Stam (OPA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
CJ. van Toornburg (CDA) 
H. J. van der Graaft (PvdA) 
P.B. Rooimans (PvdA) 
J.E. de Leeuwe (NAP) 
R.A. Steger (NAP) 
F.P. van Zaaien (CU/SGP) 

H.C. Wagner (voorzitter) 
R. van der Tempel (griffier) 

Wethouders: J.L.M.J. Backbier, M.C.C. Goedknegt, M.P. van Ginkel en J. van Wolfswinkel 

Afwezig: De heer Van Toornburg (CDA) vanaf 23:21 uur 

1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur. 
ledereen is aanwezig. 
Bij de vaststelling van de agenda verzoekt mevrouw De Leeuwe de agendacommissie 
namens de auditcommissie om agendapunt 12 terug te verwijzen naar een Beraad & Advies. 
Mevrouw De Leeuwe licht (voor het college) toe wat de achtergrond van dit verzoek is. De 
raad stemt hiermee in. 
De heer Van der Stam dient namens de fractie OPA een motie vreemd aan de orde van de 
dag in. Deze wordt behandeld aan het eind van de agenda, als agendapunt 15a. 
Voor het overige wordt de agenda conform voorstel vastgesteld. 
De voorzitter kondigt aan, dat wanneer de vergadering verder doorloopt dan 23 uur hij rond 
die tijd de voorzittershamer zal geven aan de plv. raadsvoorzitter, gelet op zijn herstelproces. 
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2. SPREEKRECHT 
Gemeld hebben zich de heer Van der Linden en de heer Bracco Gartner om (gezamenlijk) in 
te spreken over de Polder Albrandswaard. Zij krijgen het woord bij agendapunt 8. 

Tevens heeft zich gemeld mevrouw Van den Belt, over het mogelijke hondenpaadje in de 
Oranje Nassaulaan. Over datzelfde onderwerp heeft de heer De Jong zich aangemeld om in 
te spreken. Eerst krijgt mevrouw Van den Belt het woord, daarna de heer De Jong. 

3. VRAGENHALFUUR 
De fractie EVA stelt een vraag over gevoelige informatie vanuit het college die gedeeld is met 
inwoners. De heer Van der Knaap stelt de vragen, wethouder Backbier beantwoordt de 
vragen. Het presidium komt na de beantwoording kort bij elkaar, daarna wordt het 
vragenhalfuurtje voortgezet. 

De fracties EVA en NAP hebben vragen over de uitvoering en rapportage van de 
uitgavenstop. Deze worden gesteld door de heer Van der Knaap en beantwoord door 
wethouder Van Ginkel. 

Er wordt geschorst. Daarna wordt het vragenhalfuur afgesloten en wordt er opnieuw 
geschorst. 

3a. VOORTZETTING VRAGENHALFUUR 
Omdat er nog vragen leven naar aanleiding van het vragenhalfuur, wordt het vragenhalfuur 
voortgezet. De fractie W D vraagt naar de mening van de andere wethouders en 
burgemeester over het sonderen door twee wethouders over de uitvoering van de 
uitgavenstop en over de situatie rond het delen van gevoelige informatie over mogelijke 
locaties voor asielzoekers. Daarbij wordt ook de vraag betrokken of een wethouder op 
persoonlijke titel kan spreken of dat hij/zij altijd namens het college spreekt. 
Wethouders Van Wolfswinkel en Goedknegt en burgemeester Wagner reageren. 

Na sluiting wordt er geschorst. 
De heer Van Toornburg verlaat de vergadering om 23:21 uur. 

3a.1 MOTIE VAN WANTROUWEN 
Fractie EVA dient een motie van wantrouwen in. 
Deze motie wordt toegelicht en daarna vindt een 1 e termijn plaats en een schorsing voor het 
college. Na een korte 2 e termijn vindt besluitvorming plaats: 
Voor de motie: W D (6), NAP (2), PvdA (2), EVA (5) 
Tegen de motie: OPA (3), CDA (1), CU/SGP (1) 
Met 15 stemmen voor en 5 tegen is de motie van wantrouwen aangenomen. 
Wethouder Backbier aanvaardt de consequenties van de motie en dankt de OPA-fractie. 
De fractie PvdA geeft aan dat de wethouder daarmee dus zijn ontslag zal indienen. 
Wethouder Backbier bevestigt dit. 

De voorzitter stelt om 2:00 uur voor de raadsvergadering te schorsen tot dinsdag 15 
september 2015 20:00 uur. De raad stemt hiermee in. 

VERVOLG RAADSVERGADERING OP 15 SEPTEMBER 2015 

Aanwezig: 
M. Bianchi (WD) 
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A. van Klaveren (WD) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD) 
J.G. Ram-van Mourik (WD) 
S.M. Remijn- Korteweg (WD) 
V.H. Spruit-Remijn (WD) 
M. Blok-Scheffers (EVA) 
J. Gardeitchik (EVA) 
LH. Goudriaan (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
R. van Zijl (EVA) 
L.M. Heezen (OPA) 
F. B. van der Stam (OPA) 
W. Verduijn (OPA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
OJ. van Toornburg (CDA) 
H. J. van der Graaft (PvdA) 
J.E. de Leeuwe (NAP) 
R.A. Steger (NAP) 
F.P. van Zaaien (CU/SGP) 

H.C. Wagner (voorzitter) 
R. van der Tempel (griffier) 

Wethouders: M.C.C. Goedknegt, M.P. van Ginkel en J. van Wolfswinkel 

Afwezig: P.B. Rooimans (PvdA), vanaf agendapunt 10 de heer Van Meijbeek (WD) en vanaf 
agendapunt 12 mevrouw Van Klaveren (WD). 

3b. HEROPENING VERGADERING 
De voorzitter heropent de vergadering om 20.03 uur. Afwezig is mevrouw Rooimans (PvdA). 
Later verwacht worden de heer Van der Knaap (EVA), de heer Gardeitchik (EVA), de heer 
Steger (NAP) en mevrouw Remijn (WD). 

4. VASTSTELLING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN 30 juni 
EN 6 JULI (INCL. VOORTZETTING OP 7 JULI) 2015 
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
De Lijst Ingekomen Stukken wordt conform voorstel vastgesteld, met de opmerking dat 
toegevoegd wordt aan het afhandeladvies (in handen stellen van het college) van de brief van 
mevrouw Van den Belt de nadrukkelijke oproep van de raad dat de wethouder het proces met 
de inwoners opnieuw doet. 

6. TOEZEGGINGENLIJST 
De fractie NAP geeft aan dat toezegging 4 op de lijst niet kan worden afgedaan en meer 
uitgewerkt moet worden tot er inzicht is in hoe het onderhoud wordt uitgevoerd en zich 
verhoudt tot het budget en beleid op dit punt. 
De Toezeggingenlijst wordt voor het overige conform vastgesteld. 
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7. HAMERSTUKKEN 
a. Gezamenlijk overheidsbedrijf afvalbeheer voor de BAR gemeenten - oprichting van 

de NV BAR-Afvalbeheer; 
De raad besluit conform voorstel (596099); 
Het college toestemming verlenen tot het oprichten van de NV BAR-Afvalbeheer voor de 
inzameling en beheertaken van huishoudelijk afval. 

b. Opvolging raadsleden in verbonden partijen ter vervanging van de heer B.G. Euser; 
De raad besluit: 
1. De heer M. Bianchi aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de OMMIJ; 
2. De heer T.W. van der Knaap aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het Algemeen 

Bestuur van de OMMIJ; 
3. De heer R. van Zijl aan te wijzen als lid van de adviescommissie Economisch 

Vestigingsklimaat van de MRDH. 

c. Benoeming L.H. Goudriaan als plaatsvervangend lid van de Auditcommissie 
De raad besluit: 
De heer L.H. Goudriaan te benoemen als plaatsvervangend lid van de Auditcommissie. 

d. Mandaatbesluit WOB-verzoek van de heer B.G. Euser; 
De raad besluit conform voorstel (998350); 
De afhandeling van het WOB-verzoek van dhr. Euser van 10 juli 2015 omtrent het door 
BING uitgevoerde onderzoek en opgestelde onderzoeksrapport, te mandateren aan het 
college van burgemeester en wethouders. 

e. Mandaat aan griffier in verband met privaatrechtelijke rechtshandelingen; 
De raad besluit conform voorstel (189958): 
1. In te stemmen met het besluit van het college (kenmerk 195096) om mandaat te 

verlenen aan de griffier tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen; 
2. In te stemmen met het besluit van de burgemeester (kenmerk 195096) om 

mandaat/volmacht te verlenen aan de griffier om de gemeente te vertegenwoordigen bij 
het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen. 

f. Bekrachtiging geheimhouding financiële bijlagen bij Plaatsing Zonnepanelen op 
gemeentelijke panden; 
De raad besluit conform voorstel (180969): 
De door het college opgelegde geheimhouding conform artikel 25 van de Gemeentewet te 
bekrachtigen op de financiële bijlagen (Sporthal Rhoon 183494, Sportzaal Portland 
(183503) en Buitendienst Rhoon (183500) van het voorstel Plaatsen zonnepanelen op 
gemeentelijke panden. 

g. Vervanging streamgeneratoren; 
De raad besluit conform voorstel (1004373): 
1. Nieuwe streamgeneratoren voor de audioverslaglegging aan te schaffen en deze 

driejaarlijks te vervangen; 
2. Het budget van de raad driejaarlijks te verhogen met € 6500 voor de vervanging van 

de geluidsinstallatie en dit te dekken uit de algemene reserve. 
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h. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 
De raad besluit conform voorstel (164016): 
De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen vast te stellen. 

VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN POLDER ALBRANDSWAARD 
Als eerste krijgen de insprekers het woord. De heer Van der Linden bijt het spits af, daarna 
spreekt in de heer Bracco Gartner. 
Wethouder Goedkneqt zegt toe de formulering in het bestemmingsplan eensluidend te maken 
aan de formulering van de zienswijze van Evides. De bestemming van dit stuk van de kavel 
gaat dan van woning naar leiding. Het heeft geen gevolgen voor het gebruik van de kavel. Bij 
bebouwing moet men dan wel uit de buurt blijven van de leiding, daar mag niet gebouwd 
worden. 

De fractie W D dient mede namens OPA, CU/SGP en CDA een motie in (motie III) om 
belanghebbenden de gelegenheid te bieden marktinitiatieven in te dienen, die door de raad 
beoordeeld worden. 

De fractie W D dient een amendement (amendement A) in mede namens OPA, CU/SGP en 
CDA om een beslispunt toe te voegen over een aanvulling op de tekst in het 
Beeldkwaliteitsplan over de rooilijnen. 

De fractie W D dient tot slot een amendement in (amendement B) mede namens OPA, 
CU/SGP en CDA over het vellen of rooien van houtopstanden. 

Stemverklaring fractie EVA: 
Er is een meerderheid voor dit plan. Tegenstemmen heeft weinig effect. Fractie is niet trots op 
dit proces van burgerparticipatie. Motie vindt de fractie dun. Want het geeft bewoners een 
recht dat ze al hebben. Het kan een accent leggen op de kern van deze zaak. Er moet wel 
voldoende ondersteuning zijn voor marktinitiatieven vanuit de bewoners. Een duivels dilemma 
voor de fractie, maar ze stemt voor om toch iets te bewerkstelligen voor de bewoners. 

Stemming over amendement A: 
Voor: unaniem 
Tegen: -
Hiermee is amendement A aangenomen. 

Stemming over amendement B: 
Voor: unaniem 
Tegen: -
Hiermee is amendement B aangenomen. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen 

Daarmee besluit de raad conform voorstel (986949) met inachtneming van amendement 
A en B: 

1. In te stemmen met de Nota Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen en deze vast te stellen; 
2. Een reserve Gebiedsfonds Polder Albrandswaard in te stellen; 
3. De spelregels voor de reserve Gebiedsfonds Polder Albrandswaard vast te stellen; 
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4. Het bestemmingsplan Polder Albrandswaard vast te stellen na verwerking van de volgende 
wijziging: 
Bijlage 2 Regels wordt als volgt gewijzigd: 
Verwijderen: In artikel 3.4.1 Verbod, punt c. het vellen of rooien van houtopstanden of het 
verrichten van werkzaamheden welke de dood of ernstige beschadiging van de 
houtopstanden ten gevolge kunnen hebben. 

5. Aan het bij bestemmingsplan Polder Albrandswaard behorende beeldkwaliteitsplan de 
volgende cursief en onderstreept weergegeven tekst toe te voegen: 
Op pagina 11 onder kopje 'bouwvlak': 
'De bebouwing staat op ruime afstand van de weg en op ruime afstand van de  
buurpercelen. Er is een minimale afstand van 7,5 meter uit de kavelgrens of 12,5 meter  
vanaf bestaande bebouwing en een maximale afstand van 15 meter uit de kavelgrens aan  
de wegzijde.' 
Pagina 13 onder 'situering aan de Albrandswaardsedijk': 
'woningen die zowel aan het erf als aan de dijk grenzen krijgen een dubbele oriëntatie. De 
woningen hebben een ruime afstand tot de kavelgrens (minimaal 7,5 meteren maximaal 15 

meter uit de kavelgrens aan de wegzijde) en de naar de dijk gerichte gevel is zichtbaar en is 
niet gesloten. De voortuin 
En vervolgens in het overzicht van de beeldkwaliteitseisen op pagina 16 en pagina 17 deze 
aanpassingen eveneens door te voeren. 

Stemming over motie III: 
Voor: W D (6), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1), EVA (5) (17) 
Tegen: PvdA(1), NAP (2) (3) 
Hiermee is motie III aangenomen. 

Ordevoorstel van de voorzitter om agendapunt 13 Oplaadpalen elektrische auto's en 
agendapunt 15 Markinitiatief voorbereidingskrediet Lageweg-Bakkersdijk door te schuiven 
naar de eerstvolgende raad. De raad stemt hiermee in. 

NOTA VAN UITGANGSPUNTEN EN START BESTEMMINGSPLAN DEELGEBIED 
EMMASTRAAT 
Stemverklaring NAP: 
Historische gebieden zijn te belangrijk om daarmee onzorgvuldig om te springen. De fractie 
vreest dat we het voor de huidige winkeliers in de Dorpsstraat alleen maar moeilijker te 
maken, maar aan de andere kant is leegstand ook een naar gezicht. De fractie zal deze 
discussie later bij de bespreking van de verdere bestemmingsplanprocedure voeren en zal nu 
instemmen met deze nota van uitgangspunten. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen:-

Daarmee besluit de raad conform voorstel (597003): 
1. In te stemmen met de aangevulde Nota van Uitgangspunten Deelgebied Emmastraat 

Poortugaal; 
2. Een voorontwerpbestemmingsplan Poortugaal Deelgebied Emmastraat op te (laten) stellen; 
3. De bestemmingsplanprocedure op te starten en te doorlopen; 
4. Een beleidsaanpassing op het bestemmingsplan Poortugaal Dorp voor te bereiden om het 

wonen op de begane grond binnen de bestemming "centrum" mogelijk te maken. 
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10. VASTSTELLEN ECONOMISCHE ACTIVITEITEN IN HET ALGEMEEN BELANG VAN DE 
GEMEENTE ALBRANDSWAARD 
De fractie NAP dient een motie in (motie IV, zie bijlage) mede namens fractie EVA om te 
onderzoeken of de procedure marktinitiatieven voor maatschappelijke verenigingen met een 
algemeen nut (financieel) aantrekkelijker gemaakt kan worden. 

Daarnaast dient de fractie NAP een motie in (motie V, zie bijlage) met een oproep om inzicht 
te krijgen in de ondersteuning van de gemeente richting maatschappelijke instellingen. 

Motie V wordt ingetrokken door de fractie NAP. 

De heer Van Meijbeek verlaat de vergadering tijdens een schorsing na indiening van de 
moties. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen:-

Daarmee besluit de raad conform voorstel (184290): 
De volgende economische activiteiten vast te stellen als activiteiten, die plaatsvinden 
in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25 h, vijfde en zesde lid van de 
Mededingingswet: 

de verhuur en exploitatie van sportaccommodaties; 
verhuur maatschappelijk vastgoed; 
Verhuur van fietsenstallingen. 

Stemming over motie IV: 
Voor: unaniem 
Tegen: -
Hiermee is motie IV aangenomen. 

11. ZIENSWIJZE CONCEPTBEGROTING 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 
JEUGDHULP 
De agendacommissie wordt verzocht een inhoudelijke discussie over jeugdhulp te agenderen 
in een B&A. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen:-

Daarmee besluit de raad conform voorstel (991057): 
Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2016 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en dit via bijgaande zienswijzebrief (met 
kenmerk 595783) kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 

Mevrouw Van Klaveren verlaat de vergadering na besluitvorming. 

12. 1e WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BAR IN VERBAND MET 
ZIENSWIJZEN OP BEGROTINGSWIJZIGINGEN 
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Wordt behandeld in een Beraad & Advies 

13. OPLAADPALEN ELEKTRISCHE AUTO'S 
Dit stuk wordt in een volgende raad geagendeerd en besproken. 

14. MARKTINITIATIEF VOORBEREIDINGSKREDIET ONTWIKKELINGSOVEREENKOMST 
KRUISDIJK 
Afgehamerd. 

Daarmee besluit de raad conform voorstel (597255): 
1. Een verklaring van geen bedenkingen te verstrekken en het college te mandateren, de 

verdere procedure tot het verlenen van een uitgebreide omgevingsvergunning te voeren; 
2. Een voorbereidingskrediet van € 3.280,- beschikbaar te stellen, met als dekking de post 

"reserve ontwikkelprojecten voorbereidingskredieten"; 
3. B&W de ontwikkelingsovereenkomst aan te laten gaan met de initiatiefnemer. 

15. MARKTINITIATIEF VOORBEREIDINGSKREDIET LAGEWEG-BAKKERSDIJK 
Dit agendapunt schuift door naar een volgende raad. 

15a. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 
Stemming over de motie I: 
Voor: CDA (2), OPA (3), W D (4), CU/SGP (1), NAP (2) (12) 
Tegen: EVA (5), PvdA(1) (6) 
Daarmee is de motie aangenomen. 

16. SLUITING 
De voorzitter sluit om 00.50 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
12 oktober 2015. 

De griffier, De voorzitter, 

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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AOO 
WD fa), 

ALBRANDSWAARD 

Motie (rom.cijfer): 
Voor C D A ( l ó , C P R £ 3 ) ( v W V V / 

O U / 3 G P O ) , N f \ 0 { ' 2 ^ G?-~) 
Tegen: g v ^ g ) F V d f H O C b ) 

Aangenomen / verworpen 

M O T I E 
De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 14 september 2015, 

Constaterende dat 
Er signalen komen vanuit de samenleving dat vergroting van de zichtbaarheid van BOA's 
buiten kantoortijden wenselijk is; 

Overwegende dat 
1. De veiligheid van de inwoners van de gemeente Albrandswaard door de gemeente 

gewaarborgd dient te worden, onder andere door een goede handhaving; 
2. De regels vervat in de Algemene Plaatselijke Verordening gecontroleerd en 

gehandhaafd dienen te worden; 
3. De meeste BOA's nu voornamelijk ingezet worden op werkdagen tussen 08:00 en 

17:00 uur; 

Roept het college op 
1. Een pilot te starten in het l e kwartaal 2016, waarbij de BOA's flexibel ingezet worden 

op wisselende tijdstippen van de dag/week; 
2. De resultaten van deze Pilot in het 2 e kwartaal 2016 terug te koppelen aan de raad; 
3. De uitvoering van de Pilot in beginsel binnen de huidige financiën in te passen. 
4. De raad in het 4 e kwartaal van 2015 te informeren over de (financiële) uitwerking van 

de motie. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

van OPA, 
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mgÊÊÈÊÊm 

MOTIE VAN WANTROUWEN 

De raad van Albrandswaard, bijeen in openbare vergadering op 14 september 2015, 

Overwegende dat 

Een inwoner met de fractie EVA specifieke locatie-informatie heeft gedeeld rond de opvang 
van asielzoekers, verkregen van een collegelid; 
Het betreffende collegelid dit ontkent; 
Een andere derde aangeeft eveneens over deze informatie van dit collegelid te beschikken; 
De informatie naar buiten gebracht is richting de inwoner door het collegelid voordat erover 
gesproken is in het college; 
Ddl door hel college beveiligd is ddl hel undeiweiu ouk ddddwerkelijk in hel Lullege ddn de 

orde is geweest; 
Het college de vragen over dit onderwerp en de vragen over de uitvoering van de 
uitgavenstop onvolledig, onjuist en tegenstrijdig heeft beantwoord; 
Bovenstaand geen op zichzelf staand incident is; 

Constateert dat 

De relatie binnen het college niet meer dusdanig is dat er vertrouwen binnen het college is en een 
constructieve samenwerking niet meer tot de mogelijkheden behoort; 

Besluit het vertrouwen op te zeggen in wethouder Backbier, 

En gaat over tot de orde van de dag 

Aangenomen / voiworpen 
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i * Q 0 Q S 2 3 
Amendement (tetter): / \ J 
voor. u_nani<?m 
Tegen: — 

_ _ Aangenomen / varworpon 

Amendemeni 
De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 14 september 2015. ter bespreking 
van het bestemmingsplan Polder Albrandswaard, 

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W "Ontworpbestemmingsplan Polder 
Albrandswaard" 

Besluit: 

Aan het Raadsbesluit met BBVnummer 986940 toe te voegen beslispunt 5: 

5 Aan het bij bestemmingsplan Polder Albrandswaard behorende beeldkwaliteitsplan de 
volgende cursief en onderstreept weergegeven tekst toe te voegen: 

Op pagina 11 onder kopje 'bouwvlak': 
'De bebouwing staat op ruime afstand van de weg en op ruime afstand van de buurpercelen. Er 
is een minimale afstand van 7,5 meter uit de kavelgrens of 12.5 meter vanaf bestaande 
bebouwing en een maximale afstand van 15 meter uit de kavelgrens aan de wegzijde.' 

Pagina 13 onder 'situering aan de Albrandswaardsedijk': 
'woningen die zowel aan het erf als aan de dijk grenzen krijgen een dubbele oriëntatie. 
De woningen hebben een ruime afstand tot de kavelgrens (minimaal 7,5 mater en maximaal 15 
meter uit de kavelorens aan de wegzijde) en de naar de dijk gerichte gevel is zichtbaar en is niet 
gesloten De voortuin.. .' 

En vervolgens in het overzicht van de beeldkwaliteitseisen op pagina 16 en pagina 17 deze 
aanpassingen eveneens door te voeren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

G Schuitemaker (CDA) F.P. van Zaaien (CU/SGP) 

Toelichting: 

In de Polder Albrandswaard is beperkte bebouwing toegestaan. Echter in het beeldkwaliteitsplan 

is opgenomen dat de bebouwing minimaal 7,5 meter uit de kavelgrens moet zijn. Er is geen 

maximale afstand opgenomen. Hierdoor is niet duidelijk wat verstaan wordt onder lintbebouwing 

en kunnen de opvattingen hierover enorm verschillen. Het opnemen van een maximale afstand 

zorgt ervoor dat hierover geen onduidelijkheid kan bestaan, waardoor onenigheid op een later 

moment voorkomen kan worden. 
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Amendement (letter): A OO CjS2Q 

voor u n o n j e m 

Aangenomen / vorwetpen 

Amendement 
De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 14 september 2015, ter 
bespreking van het bestemmingsplan Polder Albrandswaard, 

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W "Onhwvpbestemmingsplan 
Polder Albrandswaard" 

Besluit: 

Het errtwerpbestemmingsplan Polder Albrandswaard bijlage 2 Regels, als volgt te wijzigen: 

Verwijderen: 
In artikel 3.4.1. Verbod, punt c. 

c hel vellen of rooien van houtopstanden of het verrichten van werkzaamheden welke de 
dood of ernstige beschadiging van de houtopstanden ten gevolge kunnen hebben; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

In een eerdere inspraak reactie is besloten om de kapvergunning uit het bestemmingsplan te 
halen. Dit heeft verwachtingen geschept Vervolgens is via de Nota van Zienswijzen bestoten 
deze kapvergunning er weer in te plaatsen. Dit is tegenstrijdig en zorgt voor verwarring bij de 
betrokkenen 

Een vergunningenstelsel is slechts nodig indien het echt niet anders kan Nergens in de 
gemeente is een vergunningenstelsel ingevoerd dat regelt hoe omgegaan dient te worden 
met het vellen of rooien van houtopstanden. Eigenaren hebben een eigen 
verantwoordelijkheid voor het behoud van de Polder en de bomen waar het om gaat. 
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Motie 

TTT- \OOqs2ct 
Motie (ram cijfer) 1LL J \ J 
Voor VVO ( 6) , Om tV) (JOPtO') 

Aangenomen / varwnrnrn 

De Gemeenteraad van Albrandswaard. in vergadering bijeen op 14 september 2015, ter 
bespreking van het ontwerpbestemmingsplan Polder Albrandswaard, 

Overwegende dat: 
• bij het opstellen van het bestemmingsplan Polder Albrandswaard de kwaliteit van de polder 

en het tOP (Landschapsontwikkelingsplan) d.d. 01-10-2012 leidend is; 
• het vaststellen van een bestemmingsplan een momentopname is; 
• de ontheffing van de Provincie Zuid-Holland geen ruimte biedt om woningen of locaties toe 

te voegen; 
• een zorgvuldige afweging gemaakt moet worden bij het toevoegen van woningen of locaties; 
• de visie Ruimte en Mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland ook mogelijkheden voor realisatie 

van ontwikkelingen biedt wanneer een initiatief kwaliteit toevoegt aan de omgeving; 
• het voor een ieder mogelijk is om door middel van een marktinitiatief een ontwikkeling voor 

te stellen die niet direct in het bestemmingsplan past; 
• bij de beoordeling van de initiatieven het LOP als uitgangspunt genomen zal worden; 

Roept het college op om: 
• Alle marktinitiatieven die door initiatiefnemers in de Polder Albrandswaard worden 

ingediend via de gebruikelijke "Procedure Marktinitiatieven' ter beoordeling aan de Raad 
voor te leggen 

En gaat over tot de orde van de dag 

V.H. Spruit-Remijn (WD) LM. Heezen (OPA) 

G. Schuitemaker (CDA) F̂ P. van Zaaien (CU/SGP) 

Toelichting; 
Het is heel belangrijk om de kwaliteit van de polder voorop te blijven stellen. Daarbij heeft een 
participatietraject plaatsgevonden waarin bewoners een Landschapsontwikkelingsplan hebben 
opgesteld. Dit LOP is door de gemeenteraad vastgesteld. 

Het is lastig om een veranderende wereld binnen een bestemmingsplan vast te leggen aangezien 
een bestemmingsplan niet jaarlijks wordt vastgesteld Inmiddels is dit traject jaren verder en is het 
van belang om het bestemmingsplan vast te stellen zodat we vooruit kunnen. 

Een belangrijk aspect hierbij is de ontheffing van de Provincie Zuid-Holland. Binnen deze 
ontheffing is er geen ruimte om extra woningen of locaties toe te voegen. Er is op dit moment een 
bestemmingsplan opgesteld waarbij zorgvuldige afweging gemaakt is voor de ingetekende 
vlakken. Door de veranderende wereld is het echter wel wenselijk dat er aanpassingen mogelijk 
blijven. Deze mogelijkheden zijn er aangezien het de Raad is toegestaan het LOP aan te passen, 
zodat indien dit noodzakelijk blijkt te zijn dat het mogelijk wordt gemaakt om veranderingen aan te 
brengen. Zo biedt ook de visie Ruimte en Mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland mogelijkheden 
voor ontwikkelingen die kwaliteit toevoegen aan de omgeving. Er wordt dus niets op voorhand 
onmogelijk gemaakt. 

De motie beoogt dan ook om het voor iedereen mogelijk te maken die alsnog een plan heeft in de 
polder om dit niet direct af te wijzen maar om iedereen de mogelijkheid te bieden zijn plannen aan 
de Raad voor te leggen om gezamenlijk te beoordelen of de plannen in Polder Albrandswaard 
passen en voldoen aan de uitgangspunten die in het LOP zijn bepaald. 
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motie Alternatief voor kosten marktinitiatief tbv (sport (verenigingen 
Indieners Fracties EVA en NAP 
Woordvoerder Jan Gardeitchik 
Vergadering De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering 

bijeen op 14 september 2015 

N A P 
a l b r a n d s w a a r d 

Motie (rom.cijfer): 
Voor LU-TO f l i e . r"Y"! 

Tegen: _ 

Aangenomen / verworpen 

Constaterende dat 
een aantal door de gemeente Albrandswaard ondernomen economische activiteiten wordt 
uitgezonderd van de werking van de Wet Markt en Overheid, omdat deze worden 
ondernomen in het algemeen belang; 
voor deze activiteiten niet hoeft te worden voldaan aan de vereisten uit deze wet, waarvan de 
doorrekening van de integrale kosten de voornaamste is; 
deze uitzondering geldt voor de verhuur van maatschappelijk vastgoed, waarbij het o.a 
betreft de verhuur van accommodaties aan maatschappelijke, culturele en creatieve 
instellingen, stichtingen, verenigingen en dergelijke: 

Overwegende dat: 
het de voorkeur heeft de lasten voor verenigingen met activiteiten in het algemeen belang zo 
laag mogelijk te houden; 
instellingen, stichtingen en verenigingen op dit moment aangewezen zijn op de de 
markintiatiefprocedure om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan ten behoevfi 
van een nieuwe accommodatie; 
de markinitatiefprocedure gelijke kosten berekent voor alle initiatieven en geen uitzonderingen 
kent voor activiteiten die wel zijn uitgezonderd van de Wet Markt en Overheid; 
het in rekening brengen van de integrale kostprijs er toe kan leiden dat maatschappelijke 
organisaties hogere kosten krijgen en zo hun maatschappelijke, culturele en creatieve 
activiteiten door hun beperkte financiële armslag niet of niet volledig meer kunnen uitvoeren; 
dit, gelet op hun maatschappelijke functie, ongewenst is; 

Roept het college op het volgende te onderzoeken: 
op welke wijze een aanpassing van de marktinitiatiefprocedure mogelijk is zodat de kosten 
voor instellingen, als hierboven bedoeld, worden gereduceerd; 
of een verlaging van de startleges voor dergelijk projecten mogelijk is; 
wat de financiële gevolgen van de mogelijke aanpassingen zijn voor zowel de betrokken 

instanties als de gemeente; 

En de raad hierover te informeren voor 1 januan 2016; 

cde^an^e dag, ——— 

FractféjEVA, / 3 . C j ^ r c i t t i c ^ ' i Fra«ieNAp\ C l . < ,Wq f 
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Motie (rom.cijfer): J / _ _ 
Voor: 

Tegen: 

N A P 
Aangenomen / verworpen 

d l b r c s n O H i W c i d r d 

Motie Inzicht in steun aan maatschappelijke organisaties 

De raad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 14 september 2015, 

Gezien het voorstel van het college nr. 179347 Vaststellen activiteiten in het algemeen belang 

Constaterende dat 

de gemeente Albrandswaard indirecte steun verleent aan maatschappeijke instellingen door hun 
huurprijzen te berekenen onder de kostprijs, 

de gemeente Albrandswaard geen beleid heeft geformuleerd ten aanzien van maatschappelijke 
instellingen en de gewenste grootte en verdeling van (indirecte) steun die de gemeente aan hen 

de gemeente transparant dient te zijn ten aanzien van de (indirecte) steun die zij geeft aan partijen, 

Draagt het college op om per bouwwerk inzichtelijk te maken wat de kosten en de baten zijn van het 
maatschappelijk vastgoed en hierover voortaan te rapporteren bij de jaarstukken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

geeft. 

Fractie NAP 

Jacqueline de Leeuwe 
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