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Geachte raadsleden,  
 
 

INLEIDING 
Er is een beheer- en onderhoudsplan voor de Koedoodseplas, het omliggende groen en de Noordrand 
(bijlage 1 en 2) opgesteld. Aanleiding hiervoor is onder andere een belevingsonderzoek uit 2017 naar 
het water in Portland. Uit het onderzoek kwamen verschillende verbeterpunten naar voren zoals de 
onderhoudskwaliteit van de groenvoorziening, de waterplanten in het water en te weinig 
mogelijkheden om de waterkant te bereiken en gebruiken voor recreatie. Het belevingsonderzoek en 
de afspraken met het waterschap uit 2018 over de verantwoordelijkheid voor het planmatig onderhoud 
zijn de aanzet geweest voor het opstellen van een beheer- en onderhoudsplan voor de 
Koedoodseplas, het omliggende groen en de Noordrand (zie bijlage 1 en 2). Graag informeren we u 
hierover via deze raadsinformatiebrief en sturen we u het plan ter informatie toe. 
 

KERNBOODSCHAP 
In samenwerking met bewoners zijn er streefbeelden en ambities opgesteld om een kwaliteitsimpuls te 
geven aan de Koedoodseplas, het gebied eromheen en de Noordrand.  
 

TOELICHTING 
In samenwerking met een groep van 10 enthousiaste bewoners is een beheer- en onderhoudsplan tot 
stand gekomen. In 2 avonden hebben zij de ervaren problemen verduidelijkt en is er met een ecoloog 
gepraat over mogelijke oplossingen. Om de belangen van de bewoners (bv. zwemmen, varen) te 
combineren met de belangen vanuit ecologie (bv. gevarieerde beplanting, waterkwaliteit, paaiplekken 
voor vissen) zijn er streefbeelden opgenomen in het beheer- en onderhoudsplan. Voor de juiste 
onderbouwing zijn er naast de 2 avonden ook diverse onderzoeken uitgevoerd. Zoals een onderzoek 
naar de visstand, inventarisatie van de waterplanten, metingen van de hoeveelheid bagger, metingen 
van de waterdiepte en de bodemopbouw. Al deze input heeft geleid tot streefbeelden voor het hele 
gebied. 
 
Om deze streefbeelden te realiseren zijn wij op zoek naar een partij die ons kan helpen bij het 
onderhoud en waar nodig aanpassing van het gebied. Zodat de streefbeelden zo goed mogelijk 



  
  

 
 
 
   

 
 
 
kunnen worden benaderd. Er heeft een marktconsultatie plaatsgevonden om uit te zoeken of er 
partijen op de markt zijn die mogelijkheden zien om het gebied daadwerkelijk een kwaliteitsimpuls te 
kunnen geven met het beschikbare budget in een periode van 10 jaar.  
 
Na een positieve uitkomst van de marktconsultatie is er inmiddels een Europese 
aanbestedingsprocedure volgens de ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ gestart. Deze 
procedure biedt de mogelijkheid om een aannemer te zoeken met de beste kennis van zaken, 
creatieve en innovatie oplossingsrichtingen en de volle motivatie om de komende 10 jaar aan de slag 
te gaan in dit gebied. Het beschikbare budget staat vast in deze aanbesteding. De procedure geeft 
mogelijkheden om de bewonersgroep te betrekken bij de beoordeling van de drie beste inzendingen. 
In het kader van samenwerking en het creëren van 1 aaneengesloten recreatie-/natuurgebied wordt 
bij deze aanbesteding ook de Gaatkensplas in Barendrecht meegenomen.  
 
In de uitvraag is een onderscheid gemaakt tussen doelstellingen en ambities. De doelstellingen 
moeten in ieder geval worden uitgevoerd. Het gaat hier om het oplossen van de knelpunten in de 
waterdiepte, het regulier onderhoud aan groen en water in het plangebied uitvoeren en het betrekken 
van bewoners bij de doelstellingen en ambities.  
 
De ambities betreffen o.a. het verbeteren van de belevingswaarden door de bewoners, met specifieke 
aandacht voor de zichtlijnen over de plassen, het varen, vissen en wellicht nieuwe recreatieve 
voorzieningen. Daarnaast zijn er diverse ecologische ambities, met specifieke aandacht voor het 
verbeteren van de waterkwaliteit, overlast door blauwalg en overmatige plantengroei voorkomen, 
verbeteren van de diversiteit in waterplanten, verbeteren van de omvang en diversiteit in het 
visbestand, verbeteren van de omvang en diversiteit in het bijen-, vlinder- en insectenbestand, 
beheersen van wilgen- en elzen opslag langs de oevers en de inrichting van bestaande en/of nieuwe 
eilanden. 

 
CONSEQUENTIES 
Voor de uitvoering van de opdracht is een bedrag van € 285.000 per jaar beschikbaar voor het 
Albrandswaardse deel. Op basis van de huidige budgetten voor groen en water. De aannemer die 
binnen dit bedrag het beste plan heeft voor het bereiken van de ambities, zal de aanbesteding gegund 
krijgen.   
 

VERVOLG 
We verwachten in november “de beste aannemer” te hebben geselecteerd. Die moet daarna een 
‘concretiseringsplan’ maken. De definitieve gunning zal in maart 2020 plaatsvinden. Daarna kan de 
aannemer direct aan de gang in het gebied.  

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
      Hans Cats drs. Jolanda de Witte 


