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Geachte raadsleden, 

 
INLEIDING 

Op 2 december jl. is er in Beraad & Advies Ruimte door u verzocht om een overzicht van de nog te 

nemen stappen op weg naar een omgevingsvisie voor Albrandswaard. In deze brief informeren wij u 

over het proces tot nu toe en de nog te nemen stappen tot vaststelling van de omgevingsvisie. 

 

KERNBOODSCHAP 

Na een periode van ambtelijke voorbereiding en het ophalen van beelden en ideeën uit de 

samenleving, is nu een periode van bestuurlijke keuzes en besluitvorming aangebroken. U heeft als 

gemeenteraad duidelijk aangegeven zelf de inhoudelijke keuzes te willen maken met betrekking tot de 

omgevingsvisie. Om die reden is het resultaat van het participatietraject op 2 december jl. aan u 

gepresenteerd in de vorm van dilemma’s en uitgangspunten. U wordt gevraagd om hierover 

uitspraken te doen. Op basis van uw uitspraken wordt de omgevingsvisie uitgewerkt naar een concept 

omgevingsvisie die door u vrijgegeven kan worden voor inspraak. 

 

TOELICHTING 

Op 3 september 2018 is met u gesproken over de rol die u de samenleving wilde geven bij het tot 

stand komen van de omgevingsvisie voor Albrandswaard. U heeft toen duidelijk aangegeven waarde 

te hechten aan het ophalen van ideeën uit de samenleving. Hierbij wilt u de inhoudelijk te maken 

keuzes zelf nemen. Met andere woorden: ”De gemeenteraad aan het stuur”. 

Dit heeft geleid tot een start op 19 november 2018 van het participatietraject. Dit traject bestond uit 

een vijftal bijeenkomsten, een online foto-actie en diverse online polls om de opgehaalde ideeën uit de 

bijeenkomsten breder in de samenleving uit te zetten. Voor alle bijeenkomsten heeft u ook een 

uitnodiging ontvangen en u bent op 17 juni 2019 in een commissievergadering bijgepraat over de 

tussentijdse resultaten. 

Op 12 november 2019 is er een slotbijeenkomst voor het participatietraject georganiseerd. Tijdens 

deze bijeenkomst zijn de samengevoegde resultaten uit het participatietraject gepresenteerd en is de 

participanten gevraagd om de resultaten te “controleren”; Is de samengevoegde uitkomst van de 

verschillende bijeenkomsten en online uitkomsten herkenbaar en kan deze worden onderschreven? 

Het resultaat van deze slotbijeenkomst was in grote lijnen positief; Het resultaat met een viertal 

uitgangspunten werd in hoge mate herkend en onderschreven. 



Met deze conclusie is het participatietraject voor deze fase afgerond en is het stuur in handen van de 

gemeenteraad. Het op 2 december jl. gepresenteerde resultaat is de uitkomst van een goed verlopen 

participatietraject. Het heeft geleid tot een aantal scherpe dilemma’s en uitgangspunten waarover u 

als raad zelf een keuze wenst te maken zoals u op 3 september 2018 heeft aangegeven. Dit betekent 

dat het vervolg bestaat uit een drietal processtappen: 

1. Het op 2 december jl. aan u gepresenteerde resultaat met een viertal dilemma’s en 

uitgangspunten wordt oordeelsvormend aan u voorgelegd met daarbij een advies van ons 

college. (Naar verwachting in maart 2020) 

2. Op basis van uw keuzes wordt het resultaat uitgewerkt naar een concept omgevingsvisie die 

aan uw raad wordt aangeboden met de vraag deze vrij te geven voor inspraak. Deze 

inspraakronde is verplicht, zowel onder de huidige (WRO) als de nieuwe (Omgevingswet) 

wetgeving en vormt een laatste, formele rol voor de samenleving. (Naar verwachting in juni 

2020) 

3. De inspraakreacties worden verwerkt en/of voorzien van een beantwoording en tezamen met 

de definitieve omgevingsvisie aan u aangeboden ter vaststelling. (Naar verwachting oktober 

2020) 

  

CONSEQUENTIES 

Geen 

 

VERVOLG 

U ontvangt een voorstel voor bespreking in de oordeelsvormende commissie. Naar verwachting zal dit 

in maart 2020 plaatsvinden. 

 

BIJLAGEN 

1. De presentatie van de resultaten van het participatietraject zoals gehouden op 2 december jl. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 

  

 

 

 



Resultaat voor de Omgevingsvisie voor Albrandswaard



VERTREKPUNT

20% WET

Nieuw instrumentarium…

Omgevingsvisie

Omgevingsplan

Omgevingsvergunning

80% CULTUUR

…op een andere manier tot stand gebracht

Meer integraal

Sneller proces

Meer participatie

De Omgevingswet



VERTREKPUNT

We beginnen n ie t  met  een b lanco ve l !

Uitgangspunten Toekomstvisie 

2025 aanscherpen & aanvullen op 

nieuwe thema’s



VERTREKPUNT

De gemeenteraad z i t  aan het  s tuur.  

Zi j  maakt  de  keuzes en vraagt  de  

samenlev ing om mee te  denken.

We  d o e n  h e t  s a m e n !



Het  proces met  de  raad

September 2018
Afspraak over rol van de raad; Raad aan het stuur bij het maken van de keuzes. 
Input ophalen bij samenleving.

November 2018- Juli 2019
Uitgenodigd voor deelname aan alle participatiebijeenkomsten

Juni 2019
Raad bijgepraat over eerste uitkomsten participatieproces

2 december 2019
Beraad & Advies; bespreken uitgangspunten voor de omgevingsvisie. 
Mogelijkheid om input mee te geven aan het college.

Eerste helft 2020
Vaststellen omgevingsvisie



Het  par t ic ipat ieproces

Beschrijving 

huidige situatie
Toekomstbeelden

Foto actie “mooiste plekje Albrandswaard”

Bijeenkomst maart 2019

Bijeenkomst november 2018

Thema WONEN  
Bijeenkomst april 2019

Thema GEZONDE OMGEVING  
Bijeenkomst mei 2019

Thema ENERGIETRANSITIE
Bijeenkomst juli 2019

poll

poll

poll



Opbrengst  par t ic ipat ieproces

Beschrijving 

huidige situatie

Dorps wonen in het groen met een 

goede, snelle verbinding naar de 

stad



Opbrengst  par t ic ipat ieproces

ToekomstbeeldenDe polders zijn belangrijk als groene 
long

Nieuwe bebouwing bij voorkeur 
inbreiden. 
Dubbel grondgebruik waar mogelijk.

Meer/betere loop- en fietsroutes

Beter benutten van metro(stations)

Indien noodzakelijk, dan kiezen voor 
concentratie van bebouwing in één 
polder

Geen grootschalige bedrijven 
(meer). Bestaande 
bedrijventerreinen transformeren.

Collectieve woongemeenschappen in 
het groen (zoals hofjes).



Het  resul taat  in  v ier  ru imte l i jke  DILEMMA’s

1. Optimaliseren van de OV-bereikbaarheid versus

Optimaliseren van bereikbaarheid over de weg?

2. Aanwijzen van ontwikkelgebieden versus Alle opties open 

houden?

3. Ruimte voor Wonen of Energie? Welke opgave krijgt de 

meeste prioriteit?

4. Woongemeente of Werkgemeente?



Het  resul taat  in  v ier  UITGANGSPUNTEN

1. Albrandswaard maakt optimaal gebruik van de ontsluiting 

per metro.

2. Albrandswaard blijft - met haar karakteristiek 

cultuurhistorisch landschap - de groene long aan de 

zuidkant van Rotterdam met een gezonde leefomgeving 

voor haar inwoners.

3. Albrandswaard geeft, aanvullend op de 

woningbouwopgave, ruimte aan de energietransitie, 

waarbij de opwekking van zonne-energie landschappelijk 

wordt ingepast.

4. Albrandswaard is een kraamkamer voor startende 

bedrijven. 



Het  resul taat  in  v ier  UITGANGSPUNTEN

Albrandswaard maakt optimaal gebruik van de ontsluiting 

per metro.

Dit betekent:

- De dorpen met hun gezicht naar de metro. Nieuwe 

woningbouw zoveel als mogelijk binnen de 

bereikbaarheidscircels van de metro. 

- Aanleg van aantrekkelijke loop (en fiets) routes van- en 

naar de metrostations

- Mogelijke nieuwe kleinschalige kantoorlocaties / 

bedrijfsverzamelgebouwen nabij metrostation realiseren



Het  resul taat  in  v ier  UITGANGSPUNTEN

Albrandswaard blijft - met haar karakteristiek cultuurhistorisch 

landschap - de groene long aan de zuidkant van Rotterdam met een 

gezonde leefomgeving voor haar inwoners.

Dit betekent:

- Open houden van de polders 

- Ecologisch verantwoord aanleg en onderhoud van groen

- Meer groen in de wijken

- Beter toegankelijk maken van het groen (recreatie); meer wandel en 

fietspaden

- Woningbouwopgave is vooral een verdichtingsopgave, maar…

- …als het (op termijn) noodzakelijk is om (delen van) polders te 

bebouwen, dan is het vanuit landschappelijk en OV-

bereikbaarheidsoogpunt het meest logisch om daarvoor de Polder 

Albrandswaard en de Polder Zwaardijk in te zetten.



Het  resul taat  in  v ier  UITGANGSPUNTEN

Albrandswaard geeft, aanvullend op de woningbouwopgave, ruimte 

aan de energietransitie, waarbij de opwekking van zonne-energie 

landschappelijk wordt ingepast.

Dit betekent:

- Streef zoveel als mogelijk naar dubbelgebruik van grond (verdichting).

- Geef in de polders voedselvoorziening en biodiversiteit voorrang boven 

grootschalige zonneparken.

- Als het noodzakelijk is om te bouwen in de polders, dan heeft 

woningbouw voorrang boven zonneparken. 

- Wijs geschikte locaties voor zonneparken duidelijk aan en versnipper 

niet teveel. 

- Omschakeling naar aardgasvrije wijken. Het gebruik van restwarmte (uit 

de haven) en geothermie bieden hier kansen, omdat de ruimtelijke 

impact relatief beperkt is t.o.v. een variant “all-electric”.



Het  resul taat  in  v ier  UITGANGSPUNTEN

Albrandswaard is een kraamkamer voor startende 

bedrijven.

Dit betekent:

- Voor uitbreiding van grootschalige, milieubelastende 

bedrijvigheid is geen ruimte (meer). 

- Bedrijven moeten passen binnen het gebied waar ze 

gehuisvest zijn en er bij voorkeur een bijdrage aan leveren. 

- Functiemenging heeft de voorkeur; Een mix van wonen en 

werken bevordert de leefbaarheid.



Het  resul taat  in  KAARTBEELDEN

Albrandswaard 

anno 2019



Het  resul taat  in  KAARTBEELDEN

Albrandswaard 

anno 2040



R e a c t i e  o p  v i e r  U I T G A N G S P U N T E N  d o o r  p a r t i c i p a n t e n

Albrandswaard maakt optimaal gebruik van de ontsluiting 

per metro.

Uitgangspunt wordt onderschreven, mits…

…er daadwerkelijk wordt verdicht (ook hoogbouw) rondom 

metrostations om de polder(s) zoveel als mogelijk te vrijwaren 

van bebouwing



R e a c t i e  o p  v i e r  U I T G A N G S P U N T E N  d o o r  p a r t i c i p a n t e n

Albrandswaard blijft - met haar karakteristiek cultuurhistorisch 

landschap - de groene long aan de zuidkant van Rotterdam met een 

gezonde leefomgeving voor haar inwoners.

Uitgangspunt wordt onderschreven, mits…

…de gemeente als eerste initiatief neemt bij versterken van het groen 

(bomenrijen aanbrengen)

…er alleen gebouwd wordt in de polder(s) als het echt niet anders kan. 

Van de drie zoeklocaties wordt polder Zwaardijk (Bos Valkensteyn) het 

liefst behouden.

…er alleen gebouwd wordt via “alternatieve” bouwmethoden; circulair en 

bio-based!



R e a c t i e  o p  v i e r  U I T G A N G S P U N T E N  d o o r  p a r t i c i p a n t e n

Albrandswaard geeft, aanvullend op de woningbouwopgave, ruimte 

aan de energietransitie, waarbij de opwekking van zonne-energie 

landschappelijk wordt ingepast.

Uitgangspunt wordt niet volledig onderschreven, omdat…

…er nog veel nieuwe technieken in ontwikkeling zijn die mogelijk een 

beperktere impact op het landschap hebben

…als er in de polder gebouwd moet worden, alleen woningbouw 

acceptabel is



R e a c t i e  o p  v i e r  U I T G A N G S P U N T E N  d o o r  p a r t i c i p a n t e n

Albrandswaard is een kraamkamer voor startende 

bedrijven.

Uitgangspunt wordt onderschreven, mits…

…er in zijn totaliteit niet meer ruimte komt voor bedrijvigheid 

en bestaande bedrijventerreinen en – locaties bij voorkeur 

transformeren naar een mix van wonen en werken

…de kansen die start-ups bieden aan het binnen halen van 

meer innovatiekracht goed worden benut



Het  VERVOLG

• Het resultaat/De inhoudelijke uitgangspunten bespreken

• Inhoud definitief maken

• Web-based opleveren en in concept laten vaststellen en 

vrijgeven voor inspraak (voor de zomer van 2020)

• In web-based versie portal inbouwen voor 

reacties/aanvullingen/ideeën. (continue participatie!)

• Definitieve vaststelling najaar 2020

• Uitwerking in gebiedsprogramma’s



React ie

Wat wilt u het college meegeven?
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