
Wij hebben n.a.v. het verhaal van de inspreker (de heer Groeneveldt) tijdens de vergadering 
van 14 december 2015 en de raadsinformatiebrief van 19 januari 2016 met kenmerk 
1052178 de volgende aanvullende vragen: 
 
In het raadsvoorstel van 8 juni 2015 is de wijzigingsbevoegdheid overgedragen van de raad 
naar het college. Daar lagen de volgende argumenten aan ten grondslag: 
1.1. De ontwikkelaar wil zo snel mogelijk beginnen  
De raad heeft de wijzigingsbevoegdheid aan zichzelf gehouden. Het Ontwerp Wijzigingsplan 
past  
1-op-1 binnen de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid en de ontwikkelaar wil zo 
spoedig  
mogelijk aan fase 1 van het project beginnen. Daarom vraagt het college de raad de 
bevoegdheid  
om het wijzigingsplan vast te stellen te delegeren aan het college.   
1.2. Versnelling van de procedure leidt tot eerdere ontvangst van plankostenvergoeding en  
grondopbrengsten  
Indien de raad instemt met delegatie, is het voordeel voor de gemeente Albrandswaard, dat 
de plankostenvergoeding en de grondopbrengsten eerder geïncasseerd kunnen worden.  
Inmiddels is gebleken dat de gewenste snelheid niet is gehaald in dit traject. Snelheid in het 
traject was de enige reden waarom wij als raad de wijzigingsbevoegdheid hebben 
overgedragen.   
 
Vraag 1: 
Zijn er wijzigingen doorgevoerd in het plan Rijsdijk - Achterdijk? Zo ja, welke wijzigingen zijn 
dit? 
Zijn er wijzigingen die nu door het college zijn beoordeeld, die - als de wijzigingsbevoegdheid 
niet was overgedragen - door de raad hadden moeten worden beoordeeld? Zo ja, welke 
wijzigingen zijn dat?  
Vraag 2:  
U geeft in de Raadsinformatiebrief aan dat er op 1 punt niet kan worden voldaan aan de 
wensen/bezwaren van de groep van 6, vanwege de welstandscommissie. Kunt u uitleggen 
om welk punt het gaat? En wat er precies gewijzigd dient te worden (wat was de oude 
situatie en wat is de gewijzigde situatie)? 
Vraag 3: 
Er is niet zonder reden in het verleden besloten om de wijzigingsbevoegdheid bij de raad te 
houden. Om tijdswinst te behalen is daar in juni 2015 van afgeweken en is de 
wijzigingsbevoegdheid overgedragen aan het college. Nu blijkt dat de tijdswinst niet behaald 
wordt, is het mogelijk om de wijzigingsbevoegdheid wederom bij de raad neer te leggen? Zo 
ja, wat zijn hierin de mogelijkheden? Zo nee, waarom niet?  
  
Vraag 4: 
  
Is de inspreker, de heer Groeneveldt, op de hoogte gesteld van de informatie zoals gegeven 
in de raadsinformatiebrief van 19 januari 2016? Zo nee, waarom niet? 
Zo ja, was de heer Groeneveldt het eens met de gegeven informatie zoals verstuurd in de 
raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad? 
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