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Tijdelijke huisvesting Scouting Albrandswaard versus bestemmingsplan 
F. de Pijper  
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f.d.pijper@bar-organisatie.nl   
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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Bij de raadsvergadering van 7 april jl. heeft de NAP mondelinge vragen ingediend over 
de bouwwerken van het voormalig Instroompunt voortgezet onderwijs. Naar aanleiding 
van de beantwoording van de vragen, tijdens de raadsvergadering door de 
verantwoordelijk wethouder, heeft raadslid mevr. De Leeuwe een email gestuurd met 
aanvullende vragen over het vigerende bestemmingsplan.  
 
Met deze raadsinformatiebrief beantwoorden wij de vragen.  
 
KERNBOODSCHAP 
Het college heeft op 29 juli 2014 besloten (68617) om de bebouwing in de verkoop te 
brengen, te bevorderen dat het gebouw uiterlijk 1 april 2016 (afloop 
afschrijvingstermijn) is verkocht en verwijderd. De overbruggingstijd die nodig is voor 
de verkoop, het gebouw tijdelijk in gebruik aan te bieden aan Ad Hoc om molest en 
vandalisme e.d. aan het gebouw en terrein te voorkomen. Aan Ad Hoc te verzoeken de 
gebouwen tijdelijk in gebruik te geven voor bepaalde maatschappelijke doelen onder 
de strikte voorwaarde  dat deze tijdelijkheid uitdrukkelijk wordt geborgd met een 
schriftelijke verklaring en bij gebruikers geen verwachting gaat ontstaan dat de 
gemeente verantwoordelijk is of wordt voor herhuisvesting van de tijdelijke gebruikers 
indien het gebouw dient te worden ontruimd.   
 
Verzoek Scouting Albrandswaard en Nederlands Hervormde kerk 
Rond de herfstvakantie 2014 heeft de Scouting Albrandswaard (hierna Scouting) 
aangegeven dat de samenwerking met het JCA steeds moeizamer gaat en dat zij 
daardoor op zoek zijn naar een ander onderkomen. De Scouting heeft gevraagd of zij, 
in plaats van Ad Hoc, tijdelijk gebruik mag maken van het linkergebouw totdat zij een 
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definitieve locatie hebben gevonden voor hun vereniging. Het rechtergebouw kan dan, 
conform collegebesluit, worden geveild.  
 
De Nederlands Hervormde kerk (NH-kerk) maakt om de week gebruik van het 
linkergebouw voor de uitvoering van de kindernevendienst. Hierover hadden zij 
indertijd afspraken gemaakt met het Einsteincollege. De NH-kerk heeft gevraagd of zij, 
als de Scouting tijdelijk gebruik mag gaan maken van het gebouw, dit ook mag 
continueren. De NH-kerk maakt met de Scouting afspraken over het gedeelde gebruik.  
 
Omgevingsvergunning 
De enige manier om de Scouting rechtmatig én voor een tijdelijke periode gebruik te 
kunnen laten maken van het linkergebouw is door middel van het verlenen van een 
omgevingsvergunning en een gebruikersovereenkomst. Het doorlopen van de 
procedure voor de omgevingsvergunning duurt circa 8 weken.  
 
Deze tijd had de Scouting niet, omdat zij vanaf 1 maart jl. het JCA dienden te verlaten. 
Om te borgen dat het gebruik van tijdelijke aard is, is een gebruikersovereenkomst 
opgesteld met daarin verschillende voorwaarden voor het gebruik.  
Uit coulance en begrip voor de penibele situatie waarin de Scouting zich bevond, heeft 
het college de Scouting alvast de sleutel van het gebouw gegeven, zodat zij het 
gebouw vast aan konden passen aan hun verenigingsactiviteiten. Gelijktijdig hebben 
zij de benodigde informatie verzameld voor de omgevingsvergunning. Bij de eerste 
controle bleek dat de aanvraag niet ontvankelijk was, omdat gegevens ontbraken.  
De Scouting heeft dit hersteld en de aanvraag is nu ontvankelijk, waardoor de 
omgevingsvergunning eind week 24 kan worden verleend. De 
gebruikersovereenkomst is ook ondertekend.   
 
Marktinitiatief 
Het risico van een tijdelijke ontheffing is dat dit alsnog een permanent karakter krijgt. 
Door direct afspraken over de periode van de tijdigheid en als voorwaarde te hanteren 
dat de Scouting direct start met het proces van Marktinitiatieven, voor het vinden van 
de permanente plek, voorkomt het college dit. Als extra escape is de voorwaarde 
gehanteerd dat het recht van bruikleen is aangegaan t/m 31 december 2015. Pas 
wanneer de Scouting, conform het ‘proces van marktinitiatief, een programma van 
eisen heeft ontwikkeld voor de definitieve clubaccommodatie en daarbij een keuze 
heeft gemaakt voor de locatie, kan de periode voor gebruik worden verlengd tot uiterlijk 
31 december 20161.  
                                                   
1 Voor deze periode is gekozen, omdat de kans groot is dat voor de definitieve locatie een 

bestemmingsplanwijziging moet plaatsvinden en dat kost circa 1 jaar.  
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Collegebesluit tijdelijke huisvesting Scouting  
Het college heeft op 3 februari 2015 ingestemd (124873) met de tijdelijke huisvesting 
van de Scouting in het voormalige Instroompunt.  
 
Naar aanleiding van dit collegebesluit is uw raad middels een raadsinformatiebrief 
(126632) geïnformeerd over het tijdelijk gebruik van het gebouw door de Scouting.  
 
CONSEQUENTIES 
Het bestemmingsplan biedt geen ruimte voor permanente bebouwing. Middels (het 
verlenen van) een omgevingsvergunning is het mogelijk dat de Scouting tijdelijk 
gebruik maakt van het linkergebouw.  
 
VERVOLG 
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ontvankelijk verklaard en in 
behandeling. Uitvoering van de aanvraag is gemandateerd aan het afdelingshoofd 
Vergunningverlening. Na verlening van de vergunning liggen de stukken 6 weken ter 
inzage.  
 
De voorbereidingen voor de start van het proces van Marktinitiatief zijn getroffen.  
De leges zijn in rekening gebracht, waarna de gemeente de startovereenkomst zal 
opstellen.  
  
BIJLAGEN 

1. Collegebesluit Verkopen tijdelijke bebouwing locatie Zwaardijk 1-3 Poortugaal 
(68617); 

2. Collegebesluit Tijdelijke huisvesting Scouting Albrandswaard (124873); 
3. Raadsinformatiebrief Tijdelijke huisvesting Scouting Albrandswaard (126632); 
4. Gebruikersovereenkomst Scouting Albrandswaard (139172); 

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de loco-burgemeester, 

  
Hans Cats Marco Goedknegt 
 



Collegevoorstel 
 

Onderwerp: Tijdelijke huisvesting 
Scouting Albrandswaard  

 Agendapunt: 
 

Commissie:  
 
 

e-mailadres opsteller: 
f.d.pijper@albrandswaard.
nl 

Portefeuillehouder: Wolfswinkel, van J. Openbaar 

BBVnummer: 124873   

 
 
Onderwerp 
Tijdelijke huisvesting Scouting Albrandswaard  
 
College besluit 
1. Scouting Albrandswaard toestemming te verlenen voor tijdelijk gebruik van zeven units bij het 
Instroompunt aan de Zwaardijk; 
2. De voorwaarden vast te leggen in een bruikleenovereenkomst, waarbij de belangrijkste 
uitgangspunten zijn: 
- Scouting Albrandswaard maakt om-niet gebruik van de units; 
- Scouting Albrandswaard is verantwoordelijk voor de evt. (bouwkundige) kosten die voortkomen uit 
het gebruik; 
- Scouting Albrandswaard start met het ‘proces tot marktinitiatief' voor permanente huisvesting voor de 
clubaccommodatie; 
- Scouting Albrandswaard draagt zorg voor de omgevingsvergunning, ruimtelijke onderbouwing en 
overige zaken welke voortkomen uit de relevante wet- en regelgeving waar zij aan moeten voldoen; 
- Omgeving schoon, heel en veilig houden; 
- Alle financiële gevolgen zijn die voortkomen uit het gebruik voor de accommodatie zijn voor rekening 
van de Scouting Albrandswaard;  
- De bruikleenovereenkomst loopt tot en met 31 december 2015 met mogelijke verlenging tot en met 
31 december 2016 (wanneer zij voor 1 augustus 2015 een programma van eisen hebben ontwikkeld 
en een keuze hebben gemaakt voor een definitieve locatie).  
 
Inleiding 
Scouting Albrandswaard maakt gebruik van het JCA, maar deze locatie past niet langer bij hun 
behoefte. Daarnaast is de werkrelatie met het JCA niet ideaal. De Scouting heeft gevraagd of zij 
tijdelijk gebruik mogen maken van enkele lokalen van het voormalig Instroompunt aan de Zwaardijk. 
Gelijktijdig is de Scouting aan het onderzoeken waar een permanente clubaccommodatie aan moet 
voldoen en wat een geschikte locatie zou kunnen zijn. Hiervoor volgen zij het ‘proces van 
marktinititief’.  
 
Beoogd effect 
Wij willen de Scouting Albrandswaard faciliteren in het uitvoeren van hun activiteiten.  
 
Relatie met beleidskaders:  
In de Nota Jeugd en Jongeren is opgenomen dat wij het belangrijk vinden dat de jeugd van 
Albrandswaard een eigen plek heeft en dat zij een eigen cultuurbeleving kunnen creeren.  
 

 
Argumenten 
1.1 Faciliteren van de Scouting  
De Scouting heeft gevraagd of zij de units aan de linkerkant tijdelijk mogen gebruiken voor hun 
verenigingsactiviteiten. Dit, omdat de ruimte te krap is geworden en zij tot 1 maart 2015 gebruik 
kunnen maken van het JCA en nog geen permanente locatie hebben gevonden. Aangezien wij de 
Scouting op deze manier kunnen faciliteren willen wij hen hiervoor toestemming verlenen.  
 
2.1 Afspraken worden vastgelegd in een bruikleenovereenkomst   
Wij willen geen rechten en/of plichten aan de Scouting ontlenen door het tijdelijk gebruik, het is 
principieel hun eigen verantwoordelijkheid om voor passende huisvesting te zorgen. Daarom stellen 
wij een bruikleenovereenkomst op, in plaats van een huurovereenkomst.  



 
Kanttekeningen 
1.1 Eerder is besloten tot verkoop van de units 
Eerder is besloten om de gebouwen van het Instroompunt te verkopen en tot aan de verkoop in 
gebruik te geven aan maatschappelijke instellingen. De mogelijkheid van verkoop is onderzocht: er is 
een groot aanbod van dergelijke units. Daarom biedt veilen van de units de beste financiële 
mogelijkheden. De units kunnen in één keer worden geveild of in twee delen. De units aan de 
rechterkant kunnen begin 2015 worden geveild en de units aan de linkerkant kunnen worden geveild 
wanneer de gebruiksovereenkomst met de Scouting eindigt.   
 
1.2 Via een omgevingsvergunning kan tijdelijke ontheffing worden verleend.  
Conform het bestemmingsplan hadden de units al verwijderd moeten zijn. Dit is echter niet uitgevoerd 
omdat het Instroompunt nog werd gebruikt. Wanneer het college een omgevingsvergunning aan de 
Scouting verleend kan een tijdelijke ontheffing worden gegeven, waardoor de Scouting rechtmatig 
gebruik kan maken van de units aan de linkerkant.  
 
2.1 Tijdelijke ontheffing moet niet permanent worden 
Het risico van een tijdelijke ontheffing is dat dit alsnog een permanent karakter krijgt. Door het 
afsluiten van een bruikleenovereenkomst én als voorwaarde te hanteren dat de Scouting direct start 
met het proces van Marktinitiatieven, voor het vinden van een permanente plek, voorkomen wij dit.   
 
Overleg gevoerd met 
Scouting Albrandswaard 
Portefeuillehouder  
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Gemeente: 
-Na besluitvorming wordt de bruikleenovereenkomst ondertekend. 
-De Scouting wordt geïnformeerd over het besluit.  
 
Scouting Albrandswaard: 
- Start met het proces van Marktinitiatieven voor een permanente plek voor de clubaccommodatie.   
- Ontvangt de sleutel na besluitvorming. 
- Vraagt de omgevingsvergunning en alle andere relevante zaken vanuit wet- en regelgeving aan. In 
de ruimtelijke onderbouwing moet de garantie en duur van de tijdelijkheid worden onderbouwd. 
Inclusief de effecten op de omgeving (verkeer, geluid, licht etc).  
 
Evaluatie/monitoring 
Voor 1 augustus 2015 levert de Scouting een programma van eisen aan en hebben zij een keuze 
gemaakt voor de locatie van de permanente clubaccommodatie.  
 
Financiën  
Wanneer de zeven units later worden geveild kan het risico bestaan dat de opbrengst lager is dan 
wanneer alle units tegelijk worden geveild. Dit is echter afhankelijk van de markt op dat moment en 
daardoor lastig in te schatten. 
 
Juridische zaken 
Er wordt een bruikleenovereenkomst ondertekend.  
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Er is geen apart communicatietraject nodig.  
 
Overige PIJOFACH zaken 
nvt  

 
Collegebesluiten op gemeentelijke website 
De tijdelijke ontheffing wordt gepubliceerd op de website en op de gemeente pagina in de Schakel.  
Er staat bezwaar- en beroep voor open.  
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 



 1. Bruikleenovereenkomst.  
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Tijdelijke huisvesting Scouting Albrandswaard  
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Geachte Raadsleden, 
 
INLEIDING 
Scouting Albrandswaard maakt gebruik van het JCA, maar deze locatie past niet 
langer bij hun behoefte en de werkrelatie met het JCA is verslechterd. Omdat de 
situatie nijpend is geworden voor hen hebben zij gevraagd of zij tijdelijk gebruik 
mogen maken (t/m 31 december 2016) van enkele units van het voormalige 
Instroompunt. De Nederlands Hervormde kerk maakt om de week ook gebruik van de 
units van het Instroompunt en wil dit graag continueren totdat het kerkbestuur een 
besluit heeft genomen over hun huisvesting.  
 
KERNBOODSCHAP 
De Scouting heeft gevraagd of zij tijdelijk gebruik mogen maken van enkele lokalen 
van het voormalig Instroompunt aan de Zwaardijk. Gelijktijdig is de Scouting aan het 
onderzoeken waar een permanente clubaccommodatie aan moet voldoen en wat een 
geschikte locatie zou kunnen zijn. Hiervoor volgen zij het proces van Marktinitiatief. 
Het college heeft ingestemd met het verzoek en een aantal voorwaarden opgesteld.  
 
De voorwaarden voor het tijdelijke gebruik worden vastgelegd in een 
gebruikersovereenkomst.  
De Scouting en de Nederlands Hervormde kerk stemmen samen af hoe zij het gedeeld 
gebruik regelen.  
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CONSEQUENTIES 
Het tijdelijk in gebruik geven van een accommodatie is niet ideaal, omdat de kans 
bestaat dat de tijdelijkheid wordt verlengd als de Scouting geen permanente 
oplossing heeft gevonden. Dat is absoluut niet de bedoeling omdat dat niet past 
binnen het bestemmingsplan. Het is de verantwoordelijkheid van de Scouting om 
voor huisvesting te zorgen vanaf 1 januari 2017.  
Dit standpunt hebben wij aan de Scouting doorgegeven en wordt ook helder 
verwoord in de gebruiksovereenkomst 
 
VERVOLG 
Het college geeft uitvoering aan het besluit.  
 
 
BIJLAGEN 
124873 Collegebesluit Tijdelijke huisvesting Scouting Albrandswaard   
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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