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Geadviseerde beslissing: 

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; 
4. het bestemmingsplan Polder Albrandswaard vast te stellen.  
 

INLEIDING 

Uitgangspunt  
Op 1 oktober 2012 heeft uw raad het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) vastgesteld, 
waarin 17 projecten voor de uitvoering van het LOP zijn opgenomen. Omdat deze 17 
projecten in totaal een grote financiële bijdrage vragen, is in het LOP aangegeven welke 
locaties vanuit het landschap bezien ontwikkeld kunnen worden zonder afbreuk te doen aan 
de bestaande kwaliteit, of door kwaliteit aan het landschap toe te voegen.  
 
Kaders  
De kwalitatieve kaders voor de eventuele ontwikkelingen heeft uw raad, bij vaststelling van 
het Beeldkwaliteitplan (BKP), in september 2013 vastgesteld. Daarbij heeft uw raad aan het 
college meegegeven dat de ontwikkeling financieel neutraal plaats moet vinden. Na 
vaststelling van het LOP en het BKP is bij de provincie ontheffing aangevraagd en verleend 
voor de mogelijke ontwikkeling van maximaal 23 woningen.  
 
Procedure 
Het voorontwerp bestemmingsplan heeft van 14 juni tot en met donderdag 25 juli 2013 ter 
inzage gelegen. Het  ontwerpbestemmingsplan is, zoals bij u bekend is, in september 2014 
ter inzage gelegd en vrijwel gelijk weer ingetrokken. Dit omdat er meerdere onjuistheden in 
het ontwerpbestemmingsplan zaten. In de tussentijd is een procesevaluatie uitgevoerd door 
gesprekken te voeren met de betrokken werkgroepleden, interne medewerkers en de 
actiegroep. De uitkomst van deze gesprekken is direct terug te zien in het bestemmingsplan, 
in het feit dat de stoplichtenkaart niet meer als onderbouwing voor de 
wijzigingsbevoegdheden in het bestemmingsplan is opgenomen. In plaats van de 
stoplichtenkaart zijn alle locaties van wijzigingsbevoegdheden onderbouwd vanuit de 
inhoudelijke argumenten uit het LOP.   
Na herstel van de fouten is het ontwerpbestemmingsplan opnieuw ter inzage gelegd, van 1 
mei 2015 tot en met 11 juni 2015. Het college heeft de raad hierover met een 
Raadsinformatiebrief geïnformeerd (169112). Nu de zienswijzen zijn beantwoord legt het 
college deze zienswijzen en het bestemmingsplan ter vaststelling voor aan de raad.   
 



 
 
Gebiedsfonds 
De gemeente heeft de juridische mogelijkheid om bij het wijzigen van het bestemmingsplan 
een bijdrage te vragen aan het gebied, ook wel een gebiedsfonds genaamd. Het 
gebiedsfonds Polder Albrandswaard biedt de benodigde financiële middelen, in aanvulling op 
de inzet/financiering vanuit vrijwilligerswerk, crowdfunding, private investeringen, subsidies, 
etc. Gezien de hoogte van de totaal benodigde financiële investering in de 17 projecten is 
duidelijk dat een bijdrage vanuit het gebiedsfonds Polder Albrandswaard nodig is. De hoogte 
van de afdracht, per woning, is bepaald op € 75.000,-. Bij het sluiten van de 
ontwikkelovereenkomst voor de realisatie van een woning vindt een afdracht plaats aan het 
gebiedsfonds Polder Albrandswaard.  
 
 
BEOOGD EFFECT 

Een samenhangend juridisch instrumentarium, dat duidelijkheid biedt binnen welke kaders 
initiatieven binnen de polder Albrandswaard ontwikkeld kunnen worden.. Daarbij is dit 
bestemmingsplan geactualiseerd conform de vereisten in de wet ruimtelijke ordening.  
 
 
ARGUMENTEN 

1.1  Het bestemmingsplan is een juridische vertaling van het eerder vastgestelde LOP en 
BKP 

Op 1 oktober 2012 heeft uw raad het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) vastgesteld en op 
13 september het Beeldkwaliteitplan (BKP) voor de Polder Albrandswaard. Bij de juridische 
vertaling naar het bestemmingsplan Polder Albrandswaard, zijn de kaders die in het LOP en 
in het BKP zijn vastgesteld, leidend.  
 
2.1  Instelling van het gebiedsfonds is reeds bij vaststelling van het LOP aangekondigd.  
Om kwaliteit toe te voegen aan het landschap in de polder Albrandswaard en dit financieel te 
borgen, is bij vaststelling van het LOP de instelling van het gebiedsfonds Polder 
Albrandswaard aangekondigd. Ook voor de ontheffingsaanvraag bij de provincie is  een 
onderbouwing gegeven van het gebiedsfonds, die als basis heeft gediend voor de nadere 
uitwerking van het gebiedsfonds, zoals opgenomen in bijlage 3 bij dit voorstel. Zonder dit 
gebiedsfonds, waarmee de toe te voegen kwaliteit ook financieel wordt geborgd, zou de 
provincie geen ontheffing hebben verleend.  
 
2.2  Het gebiedsfonds Polder Albrandswaard zorgt voor een financiële borging voor de 

uitvoering van de beoogde projecten 
In het proces van totstandkoming van het LOP is aangegeven dat er geen tot zo weinig 
mogelijk woningen worden gebouwd in de polder. Om de projecten uit te kunnen voeren, is 
een beperkt aantal locaties aangewezen waar woningen ontwikkeld kunnen worden. Deze 
locaties zijn zorgvuldig bepaald, zodat ontwikkelingen geen afbreuk doen aan de 
landschappelijke kwaliteit in de polder. Door een bijdrage van € 75.000,- per woning te 
vragen aan de initiatiefnemer, wordt een groot gedeelte van de begrote projecten gedekt (zie 
bijlage 3). Met het gebiedsfonds wordt de uitvoering van het bestemmingsplan financieel 
geborgd. 
 
3.1  In de spelregels is duidelijk aangeven op welke wijze het fonds wordt gevuld en er 

uitgave worden gedaan 
In de spelregels reserve gebiedsfonds Polder Albrandswaard is aangegeven dat elke 
ontwikkeling binnen de Polder Albrandswaard een bijdrage van € 75.000,- per 
woningequivalent doet. Met daarbij een toelichting op de woningequivalent. Daarnaast is 
aangegeven, zoals met elke reserve, dat de gemeenteraad eerst een investeringsbesluit 
moet nemen, voordat een uitgave gedaan kan worden.   



 
 
 
KANTTEKENINGEN 

1.1  Het LOP en het BKP, die vertaald zijn in het bestemmingsplan, zijn middels een 
intensief participatieproces tot stand gekomen. 

Ondanks een zorgvuldig en intensief doorlopen participatieproces, kan niet aan alle 
(individuele) belangen voldaan worden. Dit blijkt ook uit een aantal ingediende zienswijzen. 
Het college heeft bij de beantwoording van de zienswijzen de kaders die eerder door de raad 
zijn vastgesteld, zoals het LOP en het BKP, aangehouden. Ook de verleende ontheffing van 
de provincie is een belangrijk kader voor het bestemmingsplan Polder Albrandswaard.  
 
2.1  De bijdrage van € 75.000,- wordt door initiatiefnemers als (te) hoog ervaren. 
De locaties waar ontwikkelingen mogelijk zijn, hebben nu een agrarische waarde. De 
omzetting naar woningbouw levert bij een standaard perceel voor een vrije kavel van  500 m2 
een waardeverhoging op van afgerond € 200.000,-. Een afdracht van € 75.000,- vinden we 
daarbij redelijk in relatie tot de waardeverhoging en ook hoog genoeg om  te spreken van 
een substantiële bijdrage aan de kwaliteit in de polder. 
 
2.2.  De wijzigingsbevoegdheid is niet gekoppeld aan de eigenaar 
Het zou kunnen zijn dat eigenaren niet bereid zijn de bijdrage te betalen, of deze niet 
gefinancierd krijgen. In dat geval kan men besluiten om niet te bouwen, of de grond te 
verkopen. Het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid is gebonden aan de locatie en niet 
aan de huidige eigenaar. Het doel van het LOP is niet om zoveel mogelijk woningen te 
realiseren, maar juist om zo min mogelijk woningen toe te voegen en indien er woningen 
worden toegevoegd deze een redelijke financiële bijdrage te laten doen, zodat in het gebied 
geïnvesteerd kan worden. 
 
2.3  De initiatiefnemer van een woning investeert al in het gebied 
Indien een initiatiefnemer van een woning ook één van de 17 projecten wil uitvoeren of aan 
de uitvoering bij wil dragen, dient  de raad daar apart over te besluiten. Er is bewust gekozen 
om de investeringen in het gebied en de bijdrage van de woningen los te koppelen. Dit om te 
voorkomen dat bepaalde woningen ‘voorrang krijgen’ boven andere woningen of projecten 
niet uitgevoerd worden. Deze besluitvorming is gekoppeld aan het sluiten van de 
ontwikkelovereenkomst. 
 
 
UITVOERING / VERVOLGSTAPPEN 

 
Inhoudelijk  
Als uw raad instemt met de nota zienswijzen, het instellen van het gebiedsfonds en het 
bestemmingsplan Polder Albrandswaard, doorlopen wij de volgende vervolgstappen: : 

1. de verkoop van gemeentelijke kavels, onder voorbehoud van een onherroepelijk 
bestemmingsplan. 

2. de verdere uitvoering van de projecten die beschreven staan in het LOP. Van de 17 
projecten heeft de gemeente er reeds een aantal gedaan. Zo heeft de gemeente een 
voorinvesteringen gedaan in het opstellen van het beeldkwaliteitsplan en de sloop 
van de kassen op de locatie Groeneboom en de locatie Overbeek. . Voor de periode 
tot 2020 nemen wij initiatief voor de projecten met prioriteit A: ruimte voor de boer en 
snelheid Albrandswaardseweg. De werkgroep is in de periode tot 2020 aan zet voor 
de uitvoering van de overige projecten met prioriteit A: het boerenlandpad en het 
verbreden van de watergang. Voor de periode na 2020 zijn de projecten met 
prioritering ‘B’ bepaald in het LOP. De gemeente heeft voor de werkgroep een 
faciliterende rol, voor zover de uitvoering beslissingen vraagt van de raad of sprake is 



van subsidies die door de gemeente aangevraagd moeten worden. Het initiatief 
hiervoor ligt bij de werkgroep of initiatiefnemers.  

 
Procedureel 

1. Het ontwerpbestemmingsplan Polder Albrandswaard heeft voor een wettelijk 
bepaalde periode van zes weken ter inzage gelegen van 1 mei tot en met 11 juni 
2015.  

2. Na vaststelling van het bestemmingsplan zal bekendmaking van de vaststelling 
binnen 2 weken gepubliceerd moeten worden. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt 
vervolgens voor 6 weken ter inzage, na de bekendmaking. In deze periode kan 
bezwaar en beroep worden aangetekend tegen de vaststelling van het 
bestemmingsplan.   

 
EVALUATIE / MONITORING 
 
Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, worden uitgaven, uitvoering en 
ontwikkelingen gemonitord, zodat indien nodig bijgestuurd kan worden. Dit proces is ook 
weergegeven in bijlage 4 bij dit raadsvoorstel. 
 
FINANCIËN 

De gemeente heeft voor het project Polder Albrandswaard een grondexploitatie vastgesteld. 
Het bestemmingsplan valt binnen de kaders van de grondexploitatie. Indien afwijkend wordt 
besloten, heeft dit mogelijk consequenties op het resultaat van de grondexploitatie. De 
risico’s hiervan zijn opgenomen in het MPO projectenboek 2015.  
 
Het gebiedsfonds wordt bij een positief besluit als een reserve opgenomen in de begroting 
van de gemeente Albrandswaard. Elke reserve in de begroting moet voorzien zijn van een 
onderbouwing en een specifiek doel. Er kunnen geen uitnamen uit gedaan worden, als ze 
niet aan dit doel voldoen.  
 
‘Spelregels’  
Voor het gebiedsfonds Polder Albrandswaard gelden de volgende regels: 

- De onderbouwing van het gebiedsfonds is gebaseerd op de uitgangspunten uit het 
LOP. 

- Alleen projecten die in het LOP zijn opgenomen, kunnen een bijdrage vragen uit de 
reserve gebiedsfonds Polder Albrandswaard. 

- Het gebiedsfonds mag niet negatief zijn. De uitgaven vanuit het gebiedsfonds zijn 
begrensd tot het positieve saldo van het gebiedsfonds.  

- Vanuit het budgetrecht bepaalt de raad wanneer en waaraan de bijdrage uit de 
reserve Gebiedsfonds Polder Albrandswaard besteed wordt. De raad bepaalt 
hiermee wat waaraan wordt uitgegeven uit het gebiedsfonds.  

- Jaarlijks wordt inzicht gegeven in de uitgaven en inkomsten via het MPOt en MPO, 
die synchroon lopen met respectievelijk de begroting en jaarrekening van de 
gemeente.  

 
JURIDISCHE ZAKEN 

Dit bestemmingsplan voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van digitalisering van 
bestemmingsplannen en is uitvoerbaar.  
 
COMMUNICATIE 

Bij de start van het opstellen van het LOP is een klankbordgroep ingesteld, die bestaat uit 
bewoners uit de (omgeving van de) Polder Albrandswaard. De klankbordgroep heeft bij het 
opstellen van het LOP geparticipeerd op het niveau van co-creatie (niveau 3). Na vaststelling 
van het LOP en bij opstellen van het BKP, is de klankbordgroep van naam gewijzigd in een 
werkgroep. Reden hiervoor was het oprichten van de vereniging Albrandswaards 



Landschap, waar de werkgroep onderdeel van uitmaakt. Na vaststelling van het BKP en bij 
opstellen van het bestemmingsplan, heeft de werkgroep geparticipeerd op het niveau van 
adviseren (niveau 2). Reden dat de werkgroep een andere rol heeft vervuld bij het opstellen 
van het bestemmingsplan, is dat het hier een juridisch bindend document betreft onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente, anders dan bij het LOP of BKP. Na vaststelling van 
het bestemmingsplan krijgt de werkgroep een belangrijke rol in de uitvoering. De werkgroep 
is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot deel van de projecten die in het LOP 
staan genoemd. Dat betekent dat het participatieproces de transformatie maakt van 
burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Er is sprake van co-productie (niveau 4), met 
dien verstande dat het initiatief ligt bij de samenleving en de overheid toetst, faciliteert en 
zorgt voor besluitvorming.  
 
 
 
BIJLAGEN 

 169076: Ontwerpbestemmingsplan Polder Albrandswaard (Regels, toelichting, 

bijlagen en verbeelding)  

 986941:  Nota Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 

 986945:  Onderbouwing gebiedsfonds 

 986944:  Infographic  

 

 

Poortugaal, 18 augustus 2015 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 

 


