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Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Naar aanleiding van het Beraad & Advies Ruimte d.d. 1-2-06-2017 hierbij onze toelichting op de

ontstaande verwarring over de handtekeningenlijst. Door dhr. Duurkoop van de PVDA is een terechte
vraag gesteld over de toegevoegde handtekeningen bij de raadsdocumenten. De vraag van dhr.
Duurkoop kort samengevat:

"Er is een verklaring vøn omwonenden, maar het is onduidelijk woar deze omwonenden voor getekend

hebben"

Zoals algemeen bekend is, is het draagvlak van omwonenden een belangrijk uitgangspunt bij
ontwikkelingen binnen de gemeente Albrandswaard. Aan de firma van der Ent, in dit geval de

ontwikkelaar, is door de ambtelijke organisatie gevraagd, tijdens het traject van de planvisie, om de

direct betrokken omwonenden te informeren over het toekomstige project aan de Rhoonsedijk 38 te
Poortugaal.

Ontwikkelaar en adviseur zijn op 25 januari 2017 langs geweest bij de direct omwonenden om deze te
informeren over de plannen. Hierbij is gevraagd door de ontwikkelaar om de intekenlijst te tekenen
zodat aan de gemeente Albrandswaard aangetoond kan worden dat deze omwonenden geïnformeerd

zijn over deze plannen. Tevens is mondeling besproken of er enige vorm van bezwaar is bij deze

ontwikkeling. De vier geinformeerden hebben allen aangegeven geen bezwaar te zien bij deze

ontwikkeling. Tevens is door de ontwikkelaar aangegeven, indien er in een later stadium, bezwaren,

vragen of andere problemen voordoen met betrekking tot de ontwikkeling dit besproken kan worden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachten
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