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Uw brief van:  Ons kenmerk: 58516 
Uw kenmerk:  Contact: P. Duijzer 
Bijlage(n):  Doorkiesnummer: +31180451597 
  E-mailadres: p.duijzer@bar-organisatie.nl 
  Datum: 9 april 2019 
  
Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen fractie NAP inzake Overhoeken III. 

Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Namens de NAP fractie zijn er schriftelijke vragen gesteld over de eilandkavels aan de Nijverheidsweg. 
 
KERNBOODSCHAP 
Kennisnemen van de antwoorden op de gestelde vragen met betrekking tot de eilandkavels aan de 
Nijverheidsweg (project Overhoeken III).  
 
VRAGEN / BEANTWOORDING 
1) Zijn alle eilandkavels verkocht? 

Antwoord: Nee, de huidige stand van zaken van de verkoop is als volgt: 
- 5 kavels zijn verkocht en geleverd,  
- 6 kavels zijn verkocht, waarbij de juridische levering plaats vindt tussen 1 april en 1 mei 2019, 
- 1 kavel is onder optie, 
- 1 kavel staat te koop.  
 

2) Kunt u een overzicht verstrekken van de opbrengsten per eilandkavel en per M2? 
Antwoord: De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de grondexploitatie 
van het project Overhoeken III in de MPO/MPOt-rapportage. Zoals u weet zijn de cijfers uit deze 
rapportages geheim verklaard. 
Om deze reden vermelden wij de financiële opbrengsten niet in een openbare raadsinformatiebrief. 
Bijgevoegd is een overzicht van de kavels met daarin de oppervlaktes. 

 
3) Zijn/worden alle eilandkavels voorzien van met bebouwing en gebruik volgens het principe 

wonen en werken? 
 Antwoord: Alle eilandkavels worden bebouwd conform de eisen van het bestemmingsplan. Kavel 1 
heeft een kantoorbestemming. De overige kavels zijn bestemd als ‘gemengd’. De gemengde 
bestemming staat de functies maatschappelijk, wonen, bedrijfsactiviteiten tot en met milieucategorie 
2, dienstverlening en cultuur & ontspanning toe.   

 
 
 
 



  
 
 
 
  
  
 
4) Hoe is geborgd dat het principe van wonen en werken behouden blijft voor de eilandkavels? 

Antwoord: Het bestemmingsplan en de handhaving ervan bieden de borging.. 
 

 
Bijlage: 

- Overzicht eilandkavels Overhoeken III 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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