Figuur 2 Bestaande sociale woningbouw P-W, nu al 7 hectare... hoeveel procent?

RAADSBESLUIT (30-01-2017) – 1150491 – zoeklocaties SOCIALE WONINGBOUW
1. Het college opdracht te geven om de locaties Omloopseweg, Mariput (=Kruisdijk),
Poortugaal- West en Essendael verder uit te werken voor woningbouw en daarbij de
Woonvisie als leidraad te nemen;
En daarbij uit te gaan van de volgende aanvullende kaders op basis van de adviezen van de
dialooggroepen:
- Voor de locatie Poortugaal-West het zoekgebied te verkleinen tot het gebied aansluitend aan de
Schutskooiwijk .....
- Voor de locatie Essendael het advies van de dialooggroep om de uiterste westpunt van
Essendael bij het zoekgebied te betrekken, over te nemen.
2. De locaties Portlandse hoek, Basita, De Meijlle en Sonnenheerdt aan te houden als mogelijk later
ontwikkelbaar voor woningbouw of waar mogelijk al eerder te ontwikkelen als winstlocatie ter dekking
van de integrale grondexploitatie
.....
4. Een integrale grondexploitatie te openen voor de zoeklocaties en daarin alle kosten en opbrengsten
rechtmatig te verantwoorden
.....
7. Het college opdracht te geven om te onderzoeken welke locaties geschikt zijn voor sociale
woningbouw die nog niet in de eerste ronde als kansrijk naar voren zijn gekomen. En hierover te
rapporteren aan de gemeenteraad.

RAADSINFORMATIEBRIEF (03-12-2018) – 37649 – INTENTIEOVEREENKOMST
met WBV Poortugaal over zoeklocatie Poortugaal-West en Schutskooiwijk
INLEIDING
Op 30 januari 2017 heeft u besloten het college opdracht te geven om (o.a.) de locatie PoortugaalWest verder uit te werken voor woningbouw en daarbij de Woonvisie als leidraad te nemen. U heeft
daarbij voor de locatie Poortugaal-West de volgende aanvullende kaders meegegeven op basis van
de adviezen van de dialooggroepen:
o het zoekgebied te verkleinen tot het gebied aansluitend aan de Schutskooiwijk.
o De uitwerking van het stedenbouwkundig plan gezamenlijk met de woningbouwvereniging uit te
werken tot een samenhangend plan voor de hele Schutskooiwijk.
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RAADSINFORMATIEBRIEF (28-01-2020) – 141661– vaststelling BESTUURSOPDRACHT
STEDENBOUWKUNDIGE VERKENNING
Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van de gezamenlijke uitvoering van de intentieovereenkomst
en voorbereiding van besluitvorming in 2020. WBV Poortugaal heeft in 2019 een onderzoek
uitgevoerd naar de kwaliteit van 108 woningen in de Schutskooiwijk.
De eerstvolgende stap in het traject is een gezamenlijke stedenbouwkundige verkenning voor het
gehele plangebied (Schutskooiwijk en Poortugaal-West).
CONSEQUENTIES

Op basis van de uitkomsten van zowel het onderzoek van WBV Poortugaal met betrekking tot de
Schutskooiwijk als de stedenbouwkundige verkenning van het plangebied Schutskooiwijk en
Poortugaal-West kunnen de gemeente en WBV Poortugaal kadervormende besluiten nemen voor de
vervolgfasen van de ontwikkeling. Voor u betekent dit dat u op basis van de uitkomsten van de
stedenbouwkundige verkenning (ruimtelijke) kaders kunt stellen voor woningbouw in het plangebied.

Bestuurlijk Opdracht Document Gemeente Albrandswaard:
gezamenlijke stedenbouwkundige verkenning Schutskooiwijk en Poortugaal-West
Gewenst resultaat:
Een samenhangende stedenbouwkundige verkenning op basis van de mogelijke scenario’s voor het
gehele plangebied, zoals dat is vastgelegd in de intentieovereenkomst tussen de gemeente en WBV
Poortugaal. WBV Poortugaal is opdrachtgever voor de gehele verkenning. De gemeente faciliteert. De
uitkomsten van het bouwtechnische onderzoek naar de woningen in de Schutskooiwijk zijn input voor
de stedenbouwkundige verkenning.
Bestuurl. Uitgangspunten:
- minimaal 140 sociale huurwoningen realiseren
- huurwoningen in de vrije sector en koopwoningen toevoegen
- Om eventuele ontwikkelingen buiten het plangebied in de verre toekomst niet onmogelijk te maken,
bespreken we met de raadsleden in de beeldvormende bijeenkomst op welke manier dit in de
stedenbouwkundige verkenning kan worden meegenomen. De raad heeft namelijk in het besluit van
30 januari 2017 als kader vastgesteld dat de nieuwbouw in Poortugaal-West moet worden
gerealiseerd in het gebied aansluitend aan de Schutskooiwijk. Een verantwoorde stedenbouwkundige
verkenning gaat echter altijd uit van een bredere relatie met de wijde omgeving. Dit
om te beoordelen wat er mogelijk is en uit te sluiten wat niet wenselijk is.
Relatie Samenlevingsagenda: In de agenda van de samenleving is opgenomen dat 2019/2020 in het
teken staat van het maken van programmatische afspraken met de woningcorporaties over het
uitbreiden van de woningvoorraad.

BEELDVORMEND RAADSVOORSTEL (mei 2020) – 166673
STEDENBOUWKUNDIGE VERKENNING Schutskooiwijk en Poortugaal-West
TOELICHTING

Het uitvoeren van een stedenbouwkundige verkenning moet kadervormende besluitvorming over het
plangebied Schutskooiwijk en Poortugaal-West mogelijk maken. Het college heeft in de
bestuursopdracht van 28 januari 2020 al bestuurlijke uitgangspunten meegegeven. Deze
uitgangspunten vormen het startpunt voor de stedenbouwkundige verkenning.
Het gaat dan o.a. om:
• het realiseren van minimaal 140 sociale huurwoningen
• het toevoegen van huurwoningen in de vrije sector en van koopwoningen
• het onderzoeken van de meest optimale woningdichtheid en
• het toevoegen van woningen voor starters, ouderen en gezinnen.
CONSEQUENTIES

Uw aandachtspunten worden meegenomen bij de afronding van de opdracht. Na afronding van de
stedenbouwkundige verkenning worden de kaders voor de ontwikkelingen in het plangebied ter
besluitvorming aan u voorgelegd. WBV Poortugaal en de gemeente streven naar kadervormende
besluitvorming in 2020.
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De nog vast te stellen Woonvisie voorziet in overprogrammering door toevoeging van 225-370 sociale
woningen (+ 562 woningen ) t.o.v. onvoldoende programmaruimte en financiële haalbaarheid:
 5 van de 9 zoeklocaties zijn als ‘niet kansrijk’ afgevallen.
 ‘kansrijke’ zoeklocaties brengen negatief advies uit.
 De huidige grondexploitatie van de 4 ‘kansrijke’ zoeklocaties biedt geen vereveningsmogelijkheden.
 (Over)belasting van overgebleven locaties ten koste van buitenstedelijk gebied.
 Disbalans in de 3 kernen - onevenredige verdeling.
 Aanhouden van ‘niet kansrijke’ locaties t.b.v. vrije sector. (?)

Structuurvisie / Coalitie-akkoord 2015 / Concept Woonvisie Albrandswaard 2016-2025
Samenwerkingsafspraken subregio Zuidrand
Huidige plannen zijn niet in overeenstemming met visie- en beleidsdocumenten:
 Geen verbetering maar forse uitbreiding van woongebieden (200-250 -370? sociaal + 600-700 koop).
 Aanzuigende werking op- en concurrentie t.o.v. buurgemeenten en regio door overprogrammering.
 Geen zorgvuldige omgang met bestaande (ruimtelijke) kwaliteiten, zoals waardevolle landschappen en
gebieden met hoge archeologische waarde.
 Geen centrumontwikkeling, specifiek bedoeld om de doorstroming van de lokale (oudere) bevolking op gang
te brengen. Laatste mogelijkheid op Poortugaal-dorp verspeeld ondanks aandrang WBV Poortugaal.
 Geen herstructurering en meervoudig ruimtegebruik (herstructurering Schutskooiwijk).
 Geen herbezinning van de huidige woningbouwplannen (Essendael gedeeltelijk, Portland niet!).
 Geen sociale woningbouw voor m.n. eigen (demografische) behoefte maar onder druk van (en voor) de regio.
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 Het zgn. ‘positieve resultaat van € 175.000,= ’ doorgerekend o.b.v. 21 stuks 2- onder-1 kap woningen
ingetekend op particuliere grond dat niet beschikbaar komt voor woningbouw.
 Vertekend beeld van zgn. lange wachtlijsten.
 Hoog percentage scheefwoners in Rhoon en Portland.
 Het niet opnemen van sociale woningbouw Centrumontwikkeling Poortugaal-dorp t.b.v senioren, ondanks
aandrang en notitie van WBV Poortugaal.
 Het geruisloos ondertekenen van ongewijzigd contract Poortugaal-dorp incl.30 koopwoningen vrije sector
d.d. 6 oktober jl., te lezen in ‘de Schakel’, zonder verdere beraadslaging in cie-/gemeenteraadsvergadering,
ondanks unaniem aangenomen motie.
 Nalatigheid van COA (en gemeente) m.b.t. taakstelling huisvesting statushouders.
Concept - Woonvisie Albrandswaard 2016-2025:
 Overprogrammering van woningbouwprogramma (932 woningen) t.o.v. woningbehoefte (280 woningen).
 Aantallen te bouwen woningen zijn gebaseerd op inmiddels verouderde gegevens - meer vrijkomende
woningen (2016 - kwartaal 1 t/m 3 - 120 woningen) én bijstelling taakstelling statushouders
(19 statushouders - 2017- I).
 Én afname van het aantal asielzoekers in Nederland (Nu.nl - 28 november jl.).
 Bouwen voor de regio - gezien het in 2016 al weer hoger oplopende percentage aan vrij te vergeven
woningen: gemiddeld 56%!
Wel is met regelmaat mondeling en schriftelijk excuus aangeboden en benadrukt dat onze zorgen en
teleurstelling wordt begrepen.
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4. Opmerkingen omtrent bijgestelde ‘ taakstelling’ vanuit het rijk (19 statushouders -2017-l), de te verwachten
bevolkingskrimp van zo’n 15%, een beroep van het PBL op binnenstedelijke transformatie-oplossingen, ter
behoud van buitenstedelijk agrarisch gebied, en een steeds dichterbij komende A4-zuid, met alle belastende
gevolgen van dien, direct (nieuw)omwonenden treffende, worden genegeerd.
Over ‘duurzaamheid’ gesproken…
5. Locaties zijn gekozen o.b.v. ‘een goede ruimtelijke ordening’. Het Coalitieakkoord van nog geen jaar geleden
(23 november 2015) zegt hierover ‘Woningbouw is binnen Albrandswaard alleen mogelijk als herstructurering
binnen de bebouwde kom. In het buitengebied staat woningbouw ten dienste van de kwaliteit van de omgeving
of van het landschap‘.
Buitenstedelijke locatie Poortugaal-west behoudt na extra woningbouw direct aan de leidingstraat, een smalle
strook van zo’n 100 m. diepte over tot de aan te leggen A4-zuid. Om niet te spreken van verlies van een
onbeschermde reststrook eeuwenoude polder met archeologische waarde 4. Verlies van agrarisch
weidelandschap als natuurlijke afscheiding met de bebouwde kom van Hoogvliet, en verlies van een habitat
van meer dan 60 verschillende vogel- en ander diersoorten.
Is dat ruimtelijk aanvaardbaar en verantwoord?
Om nog niet te spreken over het van de kaart vegen van de locatie van de duivenvereniging en de volkstuinen.
Hoe e/o waar gaat u hen compenseren?

‘Waar een wil is, komt een weg …. De A4-zuid’

6. De gemeente Albrandswaard heeft met regiogemeenten afgesproken in het document
‘Dat spreken we af!’ (de woningmarktstrategie en woonvisie regio Rotterdam 2014-2020), ‘de sociale
woningvoorraad minimaal op peil te houden t.o. v. 2010’. Echter, in de gemeenteraadsvergadering van 20 juni
jl., heeft de gemeente tóch besloten om in afwijking van het genoemde document een 200 - 250 sociale
woningen (30%) toe te voegen aan de sociale woningvoorraad + een toevoeging van70% koopwoningen in de
periode tot 2020. De gemeente gaat daarmee tegen de gemaakte afspraken in tóch concurrerend bouwen
t.o.v. Rotterdam-zuid, met extra aanzuigende werking binnen de regio, zowel in huur- als koopsector.
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Tevens valt te concluderen dat ‘centrumontwikkeling specifiek bedoeld om de doorstroming van de lokale
(oudere) bevolking op gang te brengen’, voor Poortugaal-dorp per 6 oktober jl. een gepasseerd station is en dat
daarmee doorstroming stagneert. Dat het belang van ‘verduurzaming van de voorraad, renovatie, aanpassing
en levensduurverlenging van woningen’ op Poortugaal niet van toepassing is (geen herstructurering
Schutskooiwijk Poortugaal) en dat ‘herbezinning van de huidige woningbouwplannen’ niet geldt voor Portland.
Hoe valt dit te verklaren en met welke consequenties?
7. De populariteit van de woningvoorraad en het woonmilieu in Albrandswaard is een gegeven wat zorgt
voor extra grote marktdruk, zelfs binnen de sociale huursector. De redenering in de ontwerp ‘Woonvisie’
Albrandswaad’ - punt 3. ‘… door o.a. de druk vanuit de regio, … een extra toevoeging van minimaal 225 tot 370
sociale huurwoningen in de planperiode …’, suggereert een noodzaak tot (sociaal) bouwen voor de regio. Dit in
strijd met ‘samenwerkingsafspraken subregio Zuidrand’ met als uitgangspunt ‘het bouwen voor eigen
(demografische) behoefte’ en de door de gemeente gestelde doelstelling voor ‘zoeklocaties sociale
woningbouw’ : ‘huisvestingsbehoefte woningzoekenden vanuit de eigen gemeente en de verplichte
huisvesting vergunninghouders’ (rbsl 1095737-20 juni jl.)
Vanaf 2013 is structureel oplopend 40 tot 50% van de woningen toegewezen aan niet-statushouders en nietAlbrandswaarders (raadsinfo.-1060412-1 februari jl.)
Roept de vraag op aan wie is /wordt toegewezen en voor wie wordt gebouwd, regionaal woningzoekenden?
8. Sociale voorraad is niet de kern van het probleem. Met een gem. van 27% sociale voorraad binnen
Albrandswaard (Poortugaal ruim 30%, Poortugaal-zuid zelfs 36%!, Rhoon 24 % en Portland 19% gemeentegegevens per 20 juni jl.), wordt de gemeente geacht het ‘minimaal op peil houden van de sociale
voorraad t.o.v. 2010’ volgens de ‘Samenwerkingsafspraken subregio Zuidrand’.
De zgn. lange wachtlijsten geven een vertekend beeld. Bekend is dat op voorhand als woningzoekende wordt
ingeschreven om te zijner tijd een woning naar wens tegen te komen. In 2015 heeft slechts 21 % van de
ingeschrevenen bij woningbouwcorporatie ‘Woonvisie’ gereageerd op het aanbod.‘De totale wachtduur is sterk
afhankelijk van de eisen, die de inschrijver aan een woning stelt. De wachttijd kan variëren van één dag tot
jaren. Het is bekend dat gemiddeld 75% van degenen die staan ingeschreven, in de tijd van een jaar niet
reageren op vrijkomende woningen, kennelijk zijn deze dus niet op korte termijn op zoek naar een sociale
huurwoning‘ aldus ook het antwoord van de wnd. burgemeester in deze (raadsinfo. 1107670-23 juni jl.)
Onbekend is hoe Albrandswaarders en regionaal woningzoekenden zich ten opzichte van elkaar verhouden op
deze wachtlijsten.
9. Wel problematisch is het hoge percentage ‘scheefwoners’, bijna 2 x het land. gemiddelde (13,8%). Uit cijfers
over scheefwoners valt te concluderen dat woningbouwcorporaties in m.n. Rhoon-Noord, met 34,2% goedkope
scheefwoners en Portland met 40% dure scheefwoners voor de opgave staan om hun verantwoordelijkheid te
nemen in sociale huisvesting, woningbouw en doorstromingssproblematiek.
10. Schokkend is het op 6 oktober jl. getekende contract tot bouw van NB 30 koopappartementen vrije sector
op Poortugaal-dorp, ondanks het vanaf 2009, zelfs nog in 2015 nadrukkelijk aandringen van WBV Poortugaal
tot sociale woningbouw voor m.n. ouderen. Volgens directeur Kouters is ‘De centrumlocatie bovendien de
enige locatie en daardoor laatste mogelijkheid in het centrum waar we echt een slag kunnen maken die er voor
deze doelgroep toe doet. En met deze nieuwbouw in het centrum, met name voor de senioren van belang in
verband met de bereikbaarheid van de voorzieningen, bereiken wij niet alleen de doelstelling nieuwe passende
woningen maar brengen wij ook de doorstroming op gang waardoor kleinere en betaalbare woningen elders in
ons bezit vrijkomen om daarin met name de doelgroep jongeren, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens
te huisvesten’. Gezien eerdere ervaringen is hij er van overtuigd dat ‘Huisvesten van de oudere senioren op
locaties als Mariput of Poortugaal-west geen grote slagingskans heeft omdat die in de beleving van deze
senioren te ver van het centrum liggen’. (notitie en inspraak WBV Poortugaal - cie-verg.-14 juni jl.)
Ook een unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad van 20 juni jl. tot sociale woningbouw op
Poortugaal-dorp, mocht niet baten. In de gemeenteraadsvergadering van 19 september jl. wordt besloten om
de raadsinformatiebrief (1122326-23 augustus jl.) inzake ‘ uitvoering motie Emmastraat’ te agenderen in de
commissie vergadering ‘beraad & advies ruimte’, ‘omdat de plannen niet met de raad zijn besproken en om
draagkracht te creëren bij de bewoners’ .

12

Tot op heden niet gebeurd en inmiddels achterhaald. Zonder beraadslaging in de commissie dan wel de
gemeenteraad is het contract ongewijzigd ondertekend.
‘Na tientallen jaren van woningbouw in en om de dorpen zijn de geschikte locaties (voor sociale woningbouw)
best schaars geworden. De ‘eenvoudige’ locaties zijn al bebouwd, gebruikt of voorzien van vergevorderde
plannen (koopsector) waaraan niet meer valt te tornen’, aldus projectleider Mol (raadsinfo.1148070-28
oktober jl.).
11. Verbijsterend is het minimaal gehuisveste aantal statushouders tot op heden. In 2015 kwamen 96 sociale
huurwoningen vrij, waarvan 15 woningen voor statushouders en 33 woningen voor Albrandswaard , in totaal
48 woningen (raadsinfo. -1060412-1 februari jl.).
Onduidelijk is of statushouders evenredig over de 3 kernen verdeeld zijn/worden en o.b.v. welke criteria de
overige bijna 50% aan woningen is toegewezen aan niet-statushouders en niet-Albrandswaarders.
Bij toewijzing van woningen nam m.n. WBV Poortugaal haar verantwoordelijkheid (10 van de 15 woningen).
‘Woonvisie’ (herstructurering Rhoon) en ‘Havensteder’ (dure woningen Portland) geven aan ‘onvoldoende
mogelijkheden te hebben’. Dit doet vermoeden dat Poortugaal aan de taakstelling voldoet, in tegenstelling tot
Rhoon en Portland, en statushouders tot op heden m.n. in Poortugaal, dus onevenredig over de 3 kernen zijn
gehuisvest. Wethouder de Leeuwe is in gesprek met ‘de woningbouwverenigingen, die aantoonbaar niet aan
de 25% toewijzing in de bestaande voorraad kunnen voldoen, over welke mogelijkheden zij zien om bestaande
leegstaande panden/kantoren tijdelijk geschikt te maken voor bewoning’ en geeft aan ‘dat de provincie ook
daartoe in haar brieven van december (PZH-2015-535886518) en januari (PZH-2016-541454287) de nodige
handvatten en extra ruimte heeft geboden’. Zij blijft in gesprek met de woningbouwverenigingen en ‘ziet op
korte termijn hun voorstellen om invulling te geven aan de 25% toewijzing tegemoet, waarna de concrete
afspraken zullen worden vastgelegd’ (rv-1086991-3 mei jl.).
Onbekend is wat bedoeld wordt met ‘korte termijn’ en wat de tot nu toe concrete afspraken zijn.
Volgens de raadsinformatiebrief - 1143410 van 25 oktober jl. is ‘de achterstand van vorige jaren ingelopen’ en
zijn ‘vanuit de taakstelling voor 2016 inmiddels 12 vergunninghouders gehuisvest, binnenkort gevolgd door nog
4 vergunninghouders. Er moeten in 2016 nog 49 personen worden gehuisvest’. Uitgaande van de 4x 25%
verdeelsleutel o.b.v. gem. 100 vrijkomende woningen per jaar (volgens wethouder de Leeuwe) zouden zo’n 50
statushouders (2 per woning) dit jaar gehuisvest moeten kunnen worden. Dat zou betekenen aan het eind van
dit jaar een achterstand van + 15 personen, geen 49 personen.
Volgens een projectleider valt achterstand in taakstelling te wijten aan nalatigheid van het COA. Dit wordt
bevestigd door een schrijven van de Provincie(PZH-1084155-19 januari jl.), waarin t.a.v. het realiseren van de
gemeentelijke taakstelling 2015 ll wordt geconcludeerd dat de regievoerder van het COA onvoldoende
statushouders aan Albrandswaard heeft gekoppeld.
Onduidelijk is, wat een bestuurlijk overleg van provincie, COA en gemeente tot op heden heeft opgeleverd.
12. De wethouders zijn onzorgvuldig over de omvang en invulling van locatie Poortugaal-west. Zowel in de
quickscan (juni jl.)als op de stedenbouwkundige schets (okt. Jl.) is particulier grondeigendom, waaronder grond
in eigendom en beheer van Stichting ‘de Thuishoeve’ (boerderij Verhoeff), tot de te bebouwen locatie
gerekend en ingetekend met 21 2-onder-1 kapwoningen (koopsector). Tot op heden zijn eigenaar/beheer van
deze grond niet ingelicht over deze plannen, zelfs niet uitgenodigd voor omwonenden bijeenkomsten.
Wethouder de Leeuwe spreekt tot op heden van een ‘foutje in de schets’, terwijl tijdens de
commissievergadering van 1 november jl. wordt gesteld dat zonder deze grond, met bestemming dure
koopwoningen, sociale woningbouw financieel niet haalbaar is.
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13. Ten westen van Portland ligt nog een alternatieve zoeklocatie. Een, vanaf 2000 (dus al 16 jaar!) onbenut
stuk terrein van 6 ha.‘natuur’ met functieaanduiding ‘sport’ …. ‘de Rhoonse Weide’

Wie niet open is, heeft veel uit te leggen. Het ontbreekt de gemeente aan politieke zelfreflectie. Daarmee laat
zij niet alleen zichzelf in de kaarten kijken maar trekt ook een wissel op het vertrouwen van de burger in de
kwaliteit en standvastigheid van de besluiten die zij als politieke leiders neemt.

Bronnen:

commissievergaderingen ‘beraad & advies ruimte’ + stukken
gemeenteraadsvergaderingen + stukken
‘Structuurvisie Albrandswaard’
‘Dat spreken we af’ - woningmarktstrategie en woonvisie regio Rotterdam 2014-2020
Coalitieakkoord (nov. 2015)
ontwerp ‘Woonvisie Albrandswaard’
‘Woonvisie Ridderkerk’
‘Woonvisie Barendrecht’
jaarverslag 2015 ‘WBV Poortugaal’
jaarverslag 2015 corporatie ‘Woonvisie’
www.ruimtelijkeplannen.nl
www.planviewer.nl
www.rijksoverheid.nl
www.pbl.nl
statline.cbs.nl
www.waarstaatjegemeente.nl
www.infomil.nl
www.coa.nl
www.zuid-holland.nl
landelijke/regionale media
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