
 

Aan 

T.a.v. 

Datum 

Betreft 

Van 

Ons kenmerk 

CC 

 

MEMO 

 
 
kennisnemen van vervolg van de procedure tot vaststellen bestemmingsplan 
"Portland". 
 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan "Portland" heeft een inspraakprocedure doorlopen. 
In dit kader heeft het voorontwerpbestemmingsplan (112481, 112487 en 112488) 
vanaf 13 mei 2011 voor een ieder ter inzage gelegen gedurende welke periode de 
mogelijkheid bestond schriftelijke reacties in te dienen. Op 19 mei 2011 is er een 
informatie/inspraakavond gehouden. Gedurende deze periode zijn 27 inspraak- en 3 
overlegreacties ontvangen, welke zijn samengevat (112491) en beantwoord (112490). 
Zie de bijlage het "Verslag" (112489). Deze ingediende reacties geven op een aantal 
onderdelen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast worden 
ook ambtshalve aanpassingen voorgesteld. Ons college heeft besloten de procedure 
verder te vervolgen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
 

De gemeenteraad 
 
27 maart 2012 
Portland bestemmingsplan vervolg   
Team bestuur, C. de Klerk 
112800 



Inspraakreacties: 

1. G. de Reus, Bakkersdijk 28, 2993 AB Barendrecht 

2. S. Eygelsheim, Bakkersdijk 28B, 3161 GA Rhoon  

3. E. van Lopik, Bakkersdijk  28C, 3161 GA Rhoon 

4. R. van Vliet , Bakkersdijk 28D, 3161 GA Rhoon 

5. Fam. Van Dijke – Kouzer, Bakkerspark 2, 3162 PG Rhoon/ Blaakse Wetering 91 te Rhoon  

6. G. Hoogerbrugge‐Leenheer, Bakkerspark 3, 3162 PG Rhoon 

7. W. Punt en L. Scarabello‐Punt, Bakkerspark 4, 3162 PG Rhoon 

8. A. van Egmond, Bakkerspark 6, 3162 PG Rhoon 

9. M. Jager en A. Jager – van der Veen, Bakkerspark 9, 3162 PG Rhoon 

10. E. van der Hooven en M. Dikmans, Bakkerspark 12, 3162 PG Rhoon 

11. A. Noorlander en H. Donk, Bakkerspark 14, 3162 PG Rhoon 
12. N. van Oortmerssen, Bakkerspark 18, 3162 PG Rhoon 

13. E. Sneekens en M. Ruijter, Bakkerspark 26, 3162 PG Rhoon 

14. J. Nieuwenhuijzen, Bakkerspark 28, 3162 PG Rhoon 
15. Heesen, Bakkersparkweg 16, 3162 PH Rhoon 
16. E. Heijndrickx, Slotermeer 6. 2993 RH Barendrecht 

17. E. Oord, Bakkersparkweg 4, 3162 PH Rhoon 
18. fam Van Noordwijk, Bakkersparkweg 6, 3162 PH Rhoon 

19. M. Kalis, ‐ de Paauw, Bakkersparkweg 8, 3162 PH Rhoon 

20. Rob Bezemer, Bakkersparkweg 18, 3162 PH Rhoon 

21. A. Ruts, Bouwlust 5, 3162 SB Rhoon 
22. G. van Meerendonk, Bouwlust 59, 3162 SB Rhoon 

23. J. Londema, De Beurs 47, 3162 WB Rhoon 

24. Fam. Kraamwinkel, De Smidse 31, 3162 WH Rhoon 

25. Achmea rechtsbijstand, Postbus 10100, 5000 JC Tilburg, W. de Kleuver, namens G. 

Groeneweg, Smidse 3, 3162 WD Rhoon (hun kenmerk R204171581) 

26. S. Rab en M. Mulder,Titanium 27, 3162 ZD Rhoon 

27. J. Boekhorst, Zonnesteen 47, 3162 TH Rhoon 
 

Overlegreacties: 

1. Provincie Zuid Holland,Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. 

2. VROM inspectie, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag. 

3. Gasunie,  

4.  
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27 maart 2012  
(Voor)ontwerp bestemmingsplan Portland 2 
Mevr. C.A. de Klerk 
010 506 17 04 
c.d.klerk@albrandswaard.nl 
ja 
  
- 
- 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Het “voorontwerpbestemmingsplan “Portland 2”  heeft ten behoeve van de inspraak ter 
inzage gelegen. Tevens heeft op 19 mei 2011 in het WOZOCOgebouw, Hof  van 
Portland 49 te Rhoon een inspraak-/informatieavond  plaatsgevonden.  
 
U heeft een inspraakreactie ingediend welke door ons in behandeling is genomen.  
Uw reactie is betrokken bij de belangenafweging en het opstellen van het 
ontwerpbestemmingsplan Portland 2. 
 
In het bijgevoegde "verslag van de inspraak" zijn alle ingekomen inspraakreacties 
samengevat en beantwoord. Ook is aangegeven tot welke aanpassingen dit heeft 
geleid. De samenvatting en beantwoording is vastgesteld.  
 
De aanpassingen 
Ten opzichte van het voorontwerpplan is het ontwerpplan op onderdelen gewijzigd, 
onder meer de volgende aanpassingen:  

 Het bestemmingsvlak en gebruik van de woning Koedood 35 te Rhoon is 
gewijzigd (verruimd); 

 De bebouwingsgrenzen binnen de maatschappelijke bestemming in het 
centrum van Portland zijn aangepast op de concrete initiatieven;   

 Het bestemmingsplan zal voor het park - mede gelet op de recente uitspraak 
van de rechtbank – alleen openbare speelvoorzieningen toelaten; en  
bouwmogelijkheden beperken, zodat de huidige ruimtelijke opzet van het park 
behouden blijft.  

 

 indieners inspraakreactie 
voorontwerp bestemmingsplan  
“Portland 2” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina 2/2 
 
Besloten is de bestemmingsplanprocedure te vervolgen. Onderstaand berichten wij u 
hier verder over. 
 
De procedure 
Het ontwerpbestemmingsplan “Portland 2” ligt vanaf vrijdag 30 maart 2012 tot en met 
donderdag 10 mei 2012 gedurende 6 weken ter inzage bij afdeling  Publiekszaken op 
het gemeentehuis aan de Hofhoek 5 te Poortugaal (nabij metrostation Poortugaal).  
Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift van de ter inzage gelegde 
stukken krijgen.  
Ook kunt u de stukken inzien op de website van de gemeente: www.albrandswaard.nl 
> actuele info > bekendmakingen > bestemmingsplannen > ontwerpbestemmingsplan 
‘Portland 2’; en op de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 
Voor de volledigheid merken wij op, dat de bekendmaking in huis-aan-huis-blad de 
Schakel en de Staatscourant bepalend is voor de termijn van zes weken van 
terinzagelegging. 
 
Zienswijze: 
Wij wijzen u op de wettelijke mogelijkheid van het indienen van een schriftelijk 
gemotiveerde zienswijze. Stuurt u dat binnen de genoemde zes weken termijn van 
terinzagelegging naar :  
de gemeenteraad van de gemeente Albrandswaard,  
Postbus 1000,  
3160 GA Rhoon. 
 
Ook kunt u binnen de 6 weken termijn een mondeling gemotiveerde zienswijze 
indienen. Dit kan alleen indien u zich via een telefonische afspraak (010-5061704) 
aanmeldt en vindt eenmalig plaats op dinsdag 17 april 2012 op het gemeentehuis aan 
de Hofhoek 5 te Poortugaal (nabij metrostation Poortugaal). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het college van Burgemeester en wethouders  
Namens deze 
team ontwikkeling  
C. de Klerk  
 



 

Nota van Inspraak en Overleg 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan “Portland” heeft een inspraakprocedure doorlopen. In dit kader 
heeft het voorontwerpbestemmingsplan vanaf 13 mei 2011 voor een ieder ter inzage gelegen 
gedurende welke periode de mogelijkheid bestond schriftelijke reacties in te dienen. Op 19 mei 2011 
is er een informatie/inspraakavond gehouden. Gedurende deze periode zijn 27 inspraak- en 3 
overlegreacties ontvangen, welke hieronder zijn samengevat en beantwoord. Deze ingediende 
reacties geven op een aantal onderdelen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
Daarnaast worden ook ambtshalve aanpassingen voorgesteld. 
 
Inspraakreacties 

 
Samenvatting en beantwoording 
 
Inspreker 1  
 Inspraakreactie Reactie gemeente 
a. De plankaart van het 

voorontwerpbestemmingsplan ‘Portland’ komt 
niet overeen met de plankaart van het 
vigerende bestemmingsplan betreffende de 
situatie langs de Bakkersdijk.  

Op de gronden ten westen van de Bakkersdijk 
geldt het bestemmingsplan “Portland I, 
Herziening Bakkersparkweg e.o., eerste 
wijziging” vastgesteld door de gemeenteraad 
op 19 juni 2007. Met gebruikmaking van de 
flexibiliteitbepalingen van dat plan zijn de 
huidige woningen destijds vergund. De 
gebouwde woningen wijken daarbij af van de 
bouwvlakken zoals getekend in het 
wijzigingsplan, tevens zijn minder woningen 
gebouwd.  
Op basis van de vergunde en gebouwde 
woningen is vervolgens het 
voorontwerpbestemmingsplan Portland I 
opgesteld en zijn de woningen conform de 
bestaande situatie bestemd. 
Concluderend kan worden gesteld dat het 
voorontwerp inderdaad afwijkt van het 
vigerende bestemmingsplan maar dat de 
ingetekende bouwvlakken in 
overeenstemming zijn gebracht met de 
feitelijke situatie.  
Voor zover wij kunnen nagaan is voor het 
overige geen sprake van afwijkingen ten 
opzichte van het vigerende bestemmingsplan 
en bestaat er geen aanleiding tot aanpassing 
van het plan. 
 

b. De bestaande dijksloot voor Bakkersdijk 28a te 
Rhoon is niet op de bestemmingsplankaart 

De bestaande dijksloot zal conform de 
bestaande situatie worden bestemd als 



 

aangegeven.  ‘’Water’’. 
 

 

Inspreker 2 t/m 13, 15, 16, 18 t/m 21, 27 
 Inspraakreactie Reactie gemeente 
a. De omschrijving van Artikel 5 en 6 (Groen en 

Groen-Park) is te ruim en laat te veel ruimte 
voor interpretatie ten opzichte van het huidige 
bestemmingsplan. De uitgangspunten van het 
huidige bestemmingsplan (Artikel III.7) hebben 
met name betrekking op de realisatie van een 
(openbaar) wijkpark met medegebruik van de 
gronden voor dagrecreatie en kleinschalige 
sportieve voorzieningen. Het bevreemd de 
inspreker dat deze hoofdlijnen van het beleid in 
het Voorontwerp niet langer centraal staan c.q. 
naar voren komen. Het openbare karakter en de 
kleinschaligheid van de voorzieningen zijn 
essentieel. Ook zijn deze aspecten 
voorwaarden voor wat betreft de beperking van 
verkeersoverlast en andere vormen van overlast 
aan de zijde van de Bakkersparkweg.  
 

Aan het initiatief om in het park een ‘besloten 
speeltuin’ te realiseren, zal - mede gelet op de 
recente uitspraak van de rechtbank – geen 
medewerking worden verleend. Het 
bestemmingsplan zal op dit onderdeel 
aangepast worden door alleen openbare 
speelvoorzieningen toe te laten en 
bouwmogelijkheden te beperken tot een totaal 
van 50 m2 en een bouwhoogte van 5 m. Dit 
betekent een forse afname van de 
bouwmogelijkheden ten opzichte van het 
vigerende bestemmingsplan, waarmee de 
huidige ruimtelijke opzet van het park 
behouden blijft.  
Door deze aanpassing wordt tegemoet 
gekomen aan bezwaren van insprekers.  

b. Het voorontwerp is afwijkend op grond van de 
bouwbepalingen, o.a. als gevolg van artikel 31. 
In het huidige bestemmingsplan wordt in Artikel 
III.7, Lid B. I.a. bepaald dat “uitsluitend 
gebouwen ten dienste van onderhoud en 
beheer mogen worden gebouwd”. Om te 
voorkomen dat er clubhuizen en andere sociale 
dagvoorzieningen of voorzieningen ten dienste 
van openbaar nut worden neergezet welke 
overlast kunnen veroorzaken voor 
omwonenden, zou deze bepaling ook moeten 
worden opgenomen in het nieuwe 
bestemmingsplan.  

Het betreft hier een voorziening voor de wijk. 
Hieronder vallen geen dagsociale 
voorzieningen, maar enkel gebouwen ten 
behoeve van straatmeubilair, nutsvoor-
zieningen en speelvoorzieningen. Dit staat 
bijna gelijk aan de regeling zoals deze is 
opgenomen in het vigerend bestemmingsplan 
en staat enkel ten dienste van onderhoud en 
beheer. Aanvullend zijn de 
speelvoorzieningen (inclusief één 
jongerenontmoetingsplaats) die het park en 
zijn omgeving ten goede komen. De 
jongerenontmoetingsplaats is al aanwezig en 
is op deze wijze bestemd.  
 

c. In artikel 5 van het voorontwerp is bij de 
bestemmingsomschrijving opgenomen dat 
grond mede voor perceelsontsluitingswegen is 
bestemd. Dit biedt de mogelijkheid om de 
Bakkersparkweg door te trekken tot de “Lage 
weg” waarbij deze zou kunnen gaan fungeren 
als extra ontsluiting van het verkeer op de 
Portlandse Baan. Dit terwijl de Bakkersparkweg 

Het bestemmingsplan laat niet toe dat de 
Bakkersparkweg wordt doorgetrokken naar de 
Lage Weg. De bestemming ter plaatse van dit 
park is Artikel 6 ‘’Groen – Park’’. In dit artikel 
wordt een weg niet toegestaan, waarmee 
aanpassing van artikel 5 niet is benodigd. 



 

op basis van het huidige bestemmingsplan 
uitsluitend bestemd is voor bestemmingsverkeer 
Bakkerspark. Inspreker 2 geeft aan dat deze 
wijziging van bestemming onwenselijk is.  
 

d. De bestemmingsomschrijving “Verkeer” omvat 
in het Voorontwerp veel meer 
bestemmingsgronden dan in het huidige 
bestemmingsplan. Volgens de inspreker heeft 
deze verruiming voor de Bakkersparkweg 
ongewenste gevolgen, zoals de mogelijkheid 
dat er parkeervoorzieningen of andersoortige 
voorzieningen gerealiseerd kunnen worden.  

De bestemming “Verkeer” is opgenomen voor 
het openbare gebied en heeft betrekking op 
zowel wegen, paden, watergangen, 
groenvoorzieningen en speelplekken. De 
wijze waarop deze gronden worden ingericht 
wordt niet bepaald in het bestemmingsplan. 
Dit zou leiden tot een te starre regeling terwijl 
in de praktijk flexibiliteit wordt gewenst. 
Ten behoeve van extra parkeren aan de 
zuidwestzijde van het park is in het 
voorontwerp wel een beperkte verruiming 
opgenomen van de verkeersbestemming. 
Doordat de belangrijkste groenstructuren wel 
bestemd zijn als ‘Groen’ en dus niet ingericht 
kunnen worden voor parkeren biedt het 
bestemmingsplan op dit onderdeel voldoende 
waarborgen voor het behoud van de groene 
kwaliteit van de wijk. 
 

e. Op grond van Artikel 32.1.d van het 
Voorontwerp bestaat er de mogelijkheid om de 
bestemming “Groen” te wijzigen in “Verkeer” 
indien dit noodzakelijk wordt geacht om te 
kunnen voorzien in voldoende parkeerplaatsen. 
Voor de Bakkersparkweg zou dit ten gevolge 
kunnen hebben dat de beoogde “Groene” 
bestemming wordt losgelaten om er extra 
parkeerplaatsen te kunnen realiseren. Dit zou 
de aard en omvang van het wijkpark verder 
kunnen verkleinen.  

Het betreft hier een standaardbepaling die in 
alle bestemmingsplannen voor de gemeente 
wordt opgenomen en noodzakelijk wordt 
geacht in verband met beheer van het 
openbaar gebied. In de praktijk wordt slechts 
zeer incidenteel gebruik gemaakt van deze 
bepaling en alleen als sprake is van te hoge 
parkeerdruk in de omgeving.  
Bovendien geldt dat alvorens toepassing 
wordt gegeven aan dergelijke bepaling een 
goede motivering van het besluit nodig is door 
het college van burgemeester en wethouders. 
 

f. Naar de mening van de inspreker verruimt de 
gemeente door herziening van het huidige 
bestemmingsplan haar bewegingsvrijheid met 
het oog op een lopende beroepsprocedure, 
tussen een groot aantal bewoners van de 
Bakkersparkweg/Bakkersdijk, tegen de 
gemeente wat betreft het realiseren van een 
speeltuin in het wijkpark. Hierbij bestaat de 
mogelijkheid dat de gemeente de huidige 

Verwezen wordt naar de beantwoording onder 
a. 



 

bouwvergunning intrekt of wijzigt en op grond 
van de nieuwe bepalingen in het vernieuwde 
bestemmingsplan haar plannen alsnog eenzijdig 
realiseert. Dit is in strijd met artikel 3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht en hierdoor wordt 
inspreker 2 als belanghebbende in ernstige 
mate in de belangen geschaad.  
 

 

Inspreker 14  
 Inspraakreactie Reactie gemeente 
a. De gemeente Albrandswaard heeft onder 

andere in het Regionaal Structuur Plan 1998 
opgenomen dat er ten westen van Smitshoek 
een groenstrook van 6,2 ha komt. Inmiddels is 
hier nog maar 4,5 ha van over. Doordat ca. 0,5 
ha van de resterende grond nu nog afgesloten 
worden ten behoeve van dit attractiepark, is dit 
bovendien in strijd met de doelstellingen van het 
RSP. De grootte van het terrein zorgt tevens 
voor een aanzienlijke inperking van de vrije 
groenstrook die als dan nog maar 4ha van de 
oorspronkelijke 6,2ha groot is en dus in dit 
kader strijdig met de richtlijnen van het 
oorspronkelijke RSP.  

Aan het initiatief om in het park een ‘besloten 
speeltuin’ te realiseren, zal - mede gelet op de 
recente uitspraak van de rechtbank – geen 
medewerking worden verleend. Het 
bestemmingsplan zal op dit onderdeel 
aangepast worden door alleen openbare 
speelvoorzieningen toe te laten.  
Door deze aanpassing wordt tegemoet 
gekomen aan bezwaren van insprekers. 
De bestemming ‘’Groen – Park’’ kent nu een 
oppervlak van ruim 4,8 hectare, en omdat 
deze in zijn geheel openbaar blijft, zal dit 
aantal hectare in de toekomst niet afnemen. 
Overigens is het RSP is inmiddels vervangen 
door de provinciale structuurvisie. Op dit 
onderdeel is geen sprake van strijdigheid met 
de provinciale structuurvisie.  
 

 
Inspreker 17 
 Inspraakreactie Reactie gemeente 
a. Volgens inspreker 17 verschaft het voorontwerp 

bestemmingsplan niet voldoende zekerheid . 
Het voorontwerp is meer een schets van allerlei 
mogelijkheden. Een voorbeeld is de bepaling 
dat een gebied met bestemming ‘Groen’ ook 
gewijzigd kan worden in ‘Verkeer’. 

Het bestemmingsplan is gedetailleerd, waarbij 
per bestemming is bepaald wat mogelijk wordt 
gemaakt. De wijziging van bestemming 
‘Groen’ naar ‘Verkeer’ is alleen mogelijk 
wanneer dit noodzakelijk is. Om bijvoorbeeld 
te voorzien in voldoende parkeerplaatsen.  
Het betreft hier een standaardbepaling die in 
alle bestemmingsplannen voor de gemeente 
wordt opgenomen en noodzakelijk wordt 
geacht in verband met beheer van het 
openbaar gebied. In de praktijk wordt slechts 
zeer incidenteel gebruik gemaakt van deze 
bepaling en alleen als sprake is van te hoge 
parkeerdruk in de omgeving.  



 

Bovendien geldt dat alvorens toepassing 
wordt gegeven aan dergelijke bepaling een 
goede motivering van het besluit nodig is door 
het college van burgemeester en wethouders. 
Daarmee biedt het plan naar ons oordeel 
voldoende waarborgen om de groengebieden 
in de wijk te beschermen. 
 

b. De gemeente heeft in het verleden afspraken 
met omwonenden gemaakt over de inrichting 
van het park. Deze gemaakte afspraken dienen 
nagekomen te worden, betekent dat de 
gemeente in het bestemmingsplan beperkingen 
op moet leggen aan afwijkingen van de 
toegezegde inrichting.  

Uitgangspunt is behoud van het huidige park, 
de opgenomen bestemming biedt daarvoor 
voldoende bescherming aangezien andere 
functies niet worden toegelaten. 
Door beperking van de bouwmogelijkheden 
en de toevoeging van de eis van openbare 
speelvoorzieningen worden waarborgen 
geboden dat het park groen en openbaar 
toegankelijk blijft.  Nadere beperkingen 
worden niet noodzakelijk geacht.  
 

c. Het wijkpark heeft functies als rust, ruimte, 
openbaar en groen. Deze functies zijn in 
eerdere (regionale) ruimtelijke plannen 
opgelegd. Inspreker 17 geeft aan dat de 
gemeente de functie van het park moet 
beschermen, door deze terug te laten komen in 
de bestemming van het gebied en door 
bepalingen op te nemen die aantasting als het 
gevolg van ruimtelijke initiatieven onmogelijk 
maken.  
 

De bouwregels behorende bij de bestemming 
‘’Groen – Park’’ worden aangevuld zodat 
maximaal tot 50 m2 grondoppervlak aan 
gebouwen mag worden gebouwd. Ruimtelijke 
initiatieven worden hiermee voldoende 
beperkt waarmee de ruimtelijke kwaliteit 
gehandhaafd blijft. 

d. Inspreker 17 stelt dat het voorontwerp 
onvoldoende rekening houdt met belangen van 
omwonenden. Er wordt geen invulling gegeven 
aan regelgeving op bijvoorbeeld het gebied van 
voorkomen van geluidsoverlast. Het 
bestemmingsplan dient wel rekening te houden 
met de belangen van omwonenden door onder 
meer het opleggen van beperkingen in de vorm 
van bufferzones.  
 

De wettelijke regeling voor geluidsoverlast zijn 
in acht genomen. Daarnaast is er recent een 
geluidsscherm geplaatst langs de A15, ter 
voorkoming van geluidsoverlast. Uit recent 
onderzoek van Rijkswaterstaat blijft dat in het 
woongebied geen geluidsoverlast boven de 
voorkeursgrenswaarde zal optreden. 

e. Het karakter van het gebied rond het 
Bakkerspark zal op termijn kunnen veranderen 
door de mogelijkheden voor ruimtelijke 
veranderingen die het voorontwerp toestaat. 
Inspreker 17 zegt dat er een doorgaande 
verkeersweg door het park kan komen of dat er 

Het bestemmingsplan gaat uit van het 
bestaande park en maakt geen commerciële 
voorzieningen of ontsluitingen mogelijk. 
Dergelijke wijzigingen kunnen niet op basis 
van het bestemmingsplan worden 
doorgevoerd.  



 

commerciële voorzieningen aangelegd kunnen 
worden. Dergelijke ingrijpende wijzigingen 
dienen tot stand te komen na diepgaande 
afweging, na inspraak van belanghebbenden en 
na expliciet besluit van de gemeenteraad en 
niet op basis van bij-bepalingen in een 
bestemmingsplan.  
 

  

 
Inspreker 22 
 Inspraakreactie Reactie gemeente 
a. Inspreker 22 geeft aan dat de bestemming van 

het Bakkerpark niet wordt geactualiseerd, 
aangepast of aangevuld, maar volledig wordt 
gewijzigd. De tekst (openbaar en medegebruik) 
in het oude bestemmingsplan is verdwenen. De 
eisen voor wat betreft bebouwing zijn aanzienlijk 
versoepeld. Hierdoor ontstaat volgens inspreker 
22 de mogelijkheid om in het hele park 
speelvoorzieningen en daarbij behorende 
bebouwing te realiseren, wat volkomen 
tegenstrijdig is met het doel van het park. De 
inspreker houdt het recht om de zienswijze in 
een later stadium aan te vullen en/of te wijzigen. 
 

Het bestemmingsplan zal op dit onderdeel 
aangepast worden door alleen openbare 
speelvoorzieningen toe te laten.  
De bouwregels behorende bij de bestemming 
‘’Groen – Park’’ worden aangevuld zodat 
maximaal tot 50 m2 grondoppervlak aan 
gebouwen mag worden gebouwd. Hiermee 
wordt de nu nog vigerende regeling beperkt 
en de ruimtelijke kwaliteit gehandhaafd. 

 
Inspreker 23 
 Inspraakreactie Reactie gemeente 
a. Inspreker 23 geeft om te beginnen aan dat het 

nieuwe bestemmingsplan bij veel bewoners 
onbekend is, mede omdat de inspraakavond op 
de dag van plaatsvinden bekend is gemaakt.  

De bekendmaking van de inspraakavond op 
19 mei 2011 is bekend gemaakt op 12 en 19 
mei 2011 in weekblad De Schakel. Het betreft 
hier een gebruikelijk werkwijze voor het 
bekendmaken van ruimtelijke plannen. 
 

b. De inspreker waardeert het feit dat de 
gemeente één bestemmingsplan opgesteld 
wordt voor heel Portland. Ook het 
bedrijventerrein Portland wordt hierin 
opgenomen. In het nieuwe plan wordt echter 
niet aangegeven dat dit bestemmingsplan ook 
bestemmingsplan Portland Noord zal 
vervangen. Hierdoor wordt het onduidelijk wat 
het toetsingskader in de praktijk zal zijn. Er 
wordt om verduidelijking gevraagd.  
 

Het bestemmingsplan Portland Noord wordt 
inderdaad vervangen door bestemmingsplan 
Portland. De toelichting wordt hierop 
aangevuld.  

c. Een visie ten aanzien van de ruimtelijke Het doel van het bestemmingsplan is primair 



 

ontwikkeling in relatie tot maatschappelijk 
erkende problemen ontbreekt in het 
bestemmingsplan. Hierdoor laat de gemeente 
kansen liggen om bestaande maatschappelijke 
problemen op te lossen. Hierbij valt te denken 
aan de gezondheid, afstemming 
leeftijdsdiversiteit, veiligheid en ouderen.  
 

een goede beheerregeling van te stellen. De 
genoemde thema’s zullen terug komen in de 
op te stellen structuurvisie voor de gehele 
gemeente.  

d. De inspreker betreurt het dat het college het 
bestemmingsplan wil gebruiken om haar plan 
om een sportschool conform de onwettige 
afspraken van een eerder college te 
onderbouwen. Ruimtelijk zijn als uitgangspunt 
de afstandsrichtlijnen van de VNG opgenomen. 
De hierin opgenomen afstand van 30 meter 
wordt echter zonder enige onderbouwing voor 
de sportschool verlaagd tot 10 meter. In twee 
deelgebieden is specifiek ruimte gereserveerd 
voor sportscholen. Het is dan ook opmerkelijk 
dat de gemeente toch, ondanks alle weerstand 
uit de wijk, een sportschool wil realiseren. 
  

In relatie tot deze reactie en naar aanleiding 
van overleggen tussen buurtbewoners, 
sportschoolhouder, gemeente en scholen, is 
er een concrete keuze gemaakt en wordt het  
ontwerpbestemmingsplan op dit onderdeel  
aangepast, waarmee ook tegemoet wordt 
gekomen aan de bezwaren van inspreker. De 
sportschool (-s-) wordt nu gevestigd ten 
oosten van de schoolkwadrant en de 
uitbreiding van de onderwijshuisvesting (-M-) 
ten westen van de scholenkwadrant. 

e. Er wordt gevraagd om een specifieke ‘Groen’ 
bestemming om de huidige groenstrook langs 
de Binnengracht te beschermen tegen het 
realiseren van parkeervakken. De watergang 
rondom Portland heeft een recreatieve functie 
en dient enkele toegangspunten te hebben, 
deze ontbreken in het gebied nog volledig. 
Deze groenstrook aan de Binnengracht met 
speelvoorzieningen en het strandje dienen dan 
ook uit diverse overwegingen behouden te 
blijven.  
 

Het bestemmingsplan wordt aangepast. De 
bestemming ‘’Groen’’ zal volgens de 
bestaande situatie worden bestemd en 
hiermee verruimd ten opzichte van het 
voorontwerpbestemmingsplan. Uitzondering 
hierop zijn de benodigde 
parkeergelegenheden voor de toekomstige 
sportschool. Deze zijn bestemd als ‘’Verkeer – 
Verblijfsgebied’’. 

 
Inspreker 24 
 Inspraakreactie Reactie gemeente 
a. De groenstrook tussen schoolcampus en 

Binnengracht staat niet als “groen” aangegeven. 
Daarmee wordt opening gegeven om dit stukje 
groen als parkeerterrein in te richten.  

Het bestemmingsplan wordt aangepast. De 
bestemming ‘’Groen’’ zal volgens de 
bestaande situatie worden bestemd en 
hiermee verruimd ten opzichte van het 
voorontwerpbestemmingsplan. Uitzondering 
hierop zijn de benodigde 
parkeergelegenheden voor de toekomstige 
sportzaal. Deze zijn bestemd als ‘’Verkeer – 
Verblijfsgebied’’. 



 

 
b. In de schoolcampus wordt nu de mogelijkheid 

gecreëerd voor een commerciële sportschool, 
wat in strijd is met het huidige gebruik van dit 
deel van de schoolcampus. inspreker is van 
mening dat hier hooguit een “nader uit te 
werken” bestemming op mag komen. 

De commerciële sportschool aan de 
zuidwestzijde komt te vervallen en zal ten 
noordoosten (De Beurs 33 en Langstraat 2-4) 
van de school mogelijk worden gemaakt. De 
uitbreiding zal in zuidelijke richting worden 
georiënteerd.  
 

c. Het huidig gebruik van de kruising Beurs op 
Portlandse Baan geeft aan dat de kruising te 
krap ontworpen is en verdient uitbreiding na 
vestiging van de commerciële sportschool. Er 
wordt verzocht om het bestemmingsplan hierop 
te anticiperen.  

De capaciteit van de kruising is voldoende 
berekend op het toekomstige verkeer naar de 
commerciële sportschool. Het programma van 
deze school was ook al voorzien in het 
bestemmingsplan ‘Portland Centrum’. Een 
aanpassing van het bestemmingsplan is 
hierdoor niet benodigd. 
 

d. De groenstrook tussen Beurs en Regenboog 
biedt nu de mogelijkheid om vrij eenvoudig in 
tijdelijke huisvesting voor scholen te voorzien. 
Dit is een van de opties om de sportschool niet 
tot nieuwbouw naast de sportzaal over te laten 
gaan. De inspreker vindt het onbegrijpelijk dat 
de gemeente deze optie nu doelbewust 
beëindigd.  

In het bestemmingsplan ‘’Portland Centrum’’ 
is deze locatie nooit aangewezen als tijdelijke 
schoollocatie. Tegenwoordig maakt de 
groenstrook deel uit van een belangrijke 
groenstrook. Wanneer op deze locatie een 
tijdelijke school of sportschool wordt gevestigd 
doet deze afbreuk aan de groen- en de 
stedenbouwkundige structuur. Er bestaat 
hierdoor geen aanleiding tot aanpassing van 
het plan. 
 

 
Inspreker 25 
 Inspraakreactie Reactie gemeente 
a. Tijdens de informatie- en inspraakavond is het 

duidelijk geworden dat er met een nieuw 
bestemmingsplan meer mogelijkheden ontstaan 
om een speeltuin te realiseren op de locatie 
waar voorheen de bibliotheek en een 
noodschool waren gevestigd. Dit is volgens 
inspreker 25 een geschiktere locatie dan het 
Bakkerspark. Onder andere omdat woningen 
niet zo dicht bij staan als bij de bewoners rond 
het Bakkerspark het geval is. Ook omdat geen 
bewoners belemmerd worden in het uitzicht. 
Daarnaast is minder geluidsoverlast aanwezig 
en het terrein kan gemakkelijk afgesloten 
worden met een relatief klein hek. Tot slot kan 
voor voldoende parkeergelegenheid worden 
gezorgd. 

Aan het initiatief om in het park een ‘besloten 
speeltuin’ te realiseren, zal - mede gelet op de 
recente uitspraak van de rechtbank – geen 
medewerking worden verleend. Het 
bestemmingsplan zal op dit onderdeel 
aangepast worden door alleen openbare 
speelvoorzieningen toe te laten en 
bouwmogelijkheden te beperken tot een totaal 
van maximaal grondoppervlak van 50 m2 en 
een bouwhoogte van maximaal 5 m. Dit 
betekent een forse afname van de 
bouwmogelijkheden ten opzichte van het 
vigerende bestemmingsplan, waarmee de 
huidige ruimtelijke opzet van het park 
behouden blijft.  
Door deze aanpassing wordt tegemoet 



 

 gekomen aan bezwaren van insprekers. 
 

 

Inspreker 26 
 Inspraakreactie Reactie gemeente 
a. Er wordt benadrukt dat het niet gewenst is om 

hoogbouw te realiseren op het terrein van 
bouwbedrijf v/d Berg. Dit vanwege 
privacybescherming, ethisch oogpunt en 
eventuele waardevermindering van onze 
woning.  

Binnen het grondgebied van de gemeente 
Albrandswaard vindt geen hoogbouw plaats 
op het terrein van bouwbedrijf v/d Berg. 
Waarschijnlijk wordt bedoeld de plannen van 
de gemeente Barendrecht, waarvoor een 
afzonderlijke planologische procedure wordt 
doorlopen. 
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Samenvatting en beantwoording 

 
1. Provincie Zuid Holland 
 Overlegreactie Reactie gemeente  
a. Het Binnenland vormt een cruciale schakel 

voor de belevingswaarde en ontsluiting voor 
het door de provincie te realiseren natuur- en 
recreatiegebied het Buijtenland van Rhoon. 
Het Binnenland is de entree en het 
visitekaartje van het Buijtenland van Rhoon. 
De provincie verzoekt daarom om in artikel 8 
“Natuur” ook de mogelijkheden om fietspaden 
aan te leggen op te nemen (conform artikel 9 
“Recreatie).  
 

Binnen de bestemming ‘Natuur’ wordt 
overeenkomstig artikel 9 ‘Recreatie’ de 
mogelijkheid opgenomen voor de aanleg van 
fietspaden. De regels en toelichting zullen op 
dit punt worden aangevuld.  

b. Artikel 32, lid 2 onder a is in strijd met de 
Verordening Ruimte. In de verordening is 
opgenomen dat bestemmingsplannen voor 
gronden buiten de bebouwingscontouren 
bestemmingen uitsluiten die nieuwvestiging of 
uitbreiden van stedelijke functies, intensieve 
recreatieve functies, of bebouwing voor 
extensieve recreatieve functies mogelijk 
maken. Een uitzondering hierop is 
kleinschalige bebouwing voor recreatie 
passend bij en ondersteunend aan de 
recreatieve functie van het gebied. 
Recreatieve functies en bebouwing die niet zijn 
gericht op recreanten in het buitengebied maar 
op bewoners van het stedelijk gebied, worden 
beschouwd als stedelijke functies en zijn 
daarom niet toelaatbaar. Ook wordt bebouwing 
tot een oppervlak van 25.000m² niet gezien als 
kleinschalig. 

Met de provincie is de gemeente van oordeel 
dat sprake is van cruciale schakel richting het 
nieuw aan te leggen recreatiegebied 
Buytenland. Een zorgvuldig ingepaste 
recreatieve functie kan daarbij een belangrijke 
en wellicht noodzakelijke impuls vormen.   
In artikel 2 lid 2 onder g van de Verordening 
Ruimte wordt ook ruimte geboden voor 
dergelijke recreatieve functies in de vorm van 
kleinschalige bebouwing zoals een restaurant, 
een café, een bed & breakfast, een manege, 
een centrum voor natuureducatie, een 
golfclubgebouw of voorzieningen bij een 
camping.  
In het voorliggende bestemmingsplan wordt 
hier op aangesloten en wordt ruimte geboden 
aan een grote diversiteit aan recreatieve 
functies. Om ontwikkelingen en particuliere 
initiatieven op voorhand niet te belemmeren 
met te beperkende regels is een ruime 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen met een 
duidelijk toetsingskader. Dit toetsingskader 
moet er voor zorgen dat nieuwe initiatieven op 
een goede manier worden begeleid en 
zorgvuldig worden afgewogen bij de recreatie- 
en natuurdoelstelling in het plangebied en 



 

omgeving. Daarbij zal nadrukkelijk toetsing 
plaatsvinden aan het criterium 
‘kleinschaligheid’. 
Hiermee zijn naar ons oordeel voldoende 
waarborgen opgenomen om enerzijds ruimte 
te bieden aan het particuliere initiatief en 
anderzijds tegemoet te komen aan de 
ruimtelijke belangen zoals verwoord in de 
Verordening Ruimte. 
 
In het verlengde hiervan zal het 
toetsingskader - zoals opgenomen in artikel 32 
lid 2 onder a - op dit onderdeel verder worden 
verscherpt zodat minder bebouwing wordt 
toegestaan. In het wijzigingsgebied wordt 
kleinschalige bebouwing toegestaan, waarbij 
een maximum bebouwingspercentage van 
25% voor het totale wijzigingsgebied geldt. 
Mede door deze wijziging achten wij een 
recreatieve voorziening op wijze op 
zorgvuldige ingepast. 
 
Daarbij zal, gekoppeld aan de 
wijzigingsprocedure, afstemming met de 
provincie plaatsvinden. 
Indien de provincie op basis van een 
voorgenomen wijziging van oordeel is dat 
geen sprake is van een kleinschalige 
voorziening kan op dat moment nog altijd een 
ontheffing worden aangevraagd om een 
goede gebiedsafweging te laten plaatsvinden 
en het provinciaal beleid af te wegen.  
Op deze wijze komen wij zo veel mogelijk 
tegenmoet aan de regeling uit de Verordening 
Ruimte.  
 

c. Artikel 19, lid 1 biedt de mogelijkheid om op de 
voor deze aangewezen gronden bedrijven tot 
en met milieucategorie 3 op te richten. De 
gronden met deze bestemming zijn op de 
functiekaart van de Provinciale Structuurvisie 
aangeduid als Stedelijk groen. De gronden zijn 
binnen de bebouwingscontour gelegen, maar 
in de Provinciale Structuurvisie is beschreven 
dat grotere eenheden stedelijk groen 
beschouwd worden als onderdeel van de 

De bestemming ‘Bedrijf-Uit te werken’ is één 
op één overgenomen uit het vastgestelde 
bestemmingsplan ‘’Portland-Noord’’ uit 
februari 2010. De vigerende situatie is één op 
één en wijkt nergens af. De toelichting zal 
hierop worden verduidelijkt.  



 

Zuidvleugelgroenstructuur en deze hun groene 
functie en kwaliteit moeten behouden en in 
principe niet in aanmerking komen voor 
verstedelijking. In de toelichting van het 
bestemmingsplan dient de keuze voor de 
bestemming “Bedrijf – Uit te werken” in als 
Stedelijk groen aangeduid gebied nader 
gemotiveerd te worden.  
 

 
2. VROM Inspectie 
 Overlegreactie Reactie gemeente  
a. Bestemming Verzorgingsplaats Portland: 

In artikel 4, eerste lid van het Tracébesluit is 
opgenomen dat de verzorgingsplaats Portland 
inclusief brandstofverkooppunt zal worden 
aangepast. In het Tracébesluit is rekening 
gehouden met de verkoop van LPG ter 
plaatse.  
Er wordt verzocht om de aanduiding 
behorende bij de bestemming “Verkeer” op de 
verbeelding “vm” te wijzigen in “vml” en de 
(specifieke) bebouwingsregels aan te passen 
respectievelijk het bepaalde in artikel 4, 
tweede lid, van het Tracébesluit in de regels 
behorende bij dit bestemmingsplan over te 
nemen.  
 

In het voorontwerpbestemmingsplan is de 
locatie al aangeduid als ‘’vml’’ en tevens zo 
opgenomen in de planregels. Aanpassing van 
de planverbeelding en –regels is hierdoor niet 
benodigd. Het Tracébesluit is passend binnen 
de voorgestelde regeling.  

b. Regels inzake bestemming “Verkeer”: 
In de regels ontbreekt een (positieve) 
subbestemming voor het bouwen en in 
standhouden van scherm(en) ter afscherming 
van geluidsoverlast vanwege de rijksweg of 
verbetering van de luchtkwaliteit.  
 

De regels zullen op dit punt worden 
aangepast. 

c. Groene verbinding (blz. 32 van de toelichting): 
Volgens de laatste planning vindt oplevering 
van de brug over de A15 medio 2013 plaats en 
de verbinding met het onderliggend 
fietsnetwerk medio 2014. 
 

In de toelichting zal deze aanvulling worden 
opgenomen. 

d. Verlengde Zuiderparkweg (verkeer-‘tu’ op 
verbeelding, blz. 33 van de toelichting): 
Er wordt gesproken over een tunnel in de 
toelichting en ‘tu’ op de tekening. Dit is niet 
correct. Onderdoorgang is de juiste term.  

Onderdoorgang is geen erkende 
functieaanduiding in de SVBP2008 en zal 
daarom niet worden gewijzigd. 



 

 
e. Tracé Blauwe Verbinding: 

In het voorontwerpbestemmingsplan lijkt 
onvoldoende aandacht te zijn besteed aan het 
opheffen van (planologische) knelpunten in het 
beoogde tracé van de Blauwe Verbinding als 
recreatieve waterverbinding, bijvoorbeeld ter 
hoogte van de Verlengde Zuiderparkweg.  

In het bestemmingsplan is de blauwe 
verbinding bestemd als ‘’Water’’. Binnen deze 
bestemming is extensief recreatief 
medegebruik toegestaan. Deze dient ten 
behoeve van de blauwe verbinding. 
 
Ter hoogte van de Verlengde Zuiderparkweg 
is inmiddels de watergang verlengd. Deze zal 
in het ontwerpbestemmingsplan worden 
bestemd als ‘’Water’’ om de blauwe verbinding 
te versterken. 
 

f. Boswetcompensatie A15 MaVa: 
In afschermingsgebied 13 zal door de 
gemeente bomen worden aangeplant in kader 
van de compensatieopgaaf op grond van de 
Boswet voor de verbreding van de A15. 
 

Afschermingsgebied 13 is deels bestemd als 
natuur en deels als recreatie. Binnen beide 
bestemmingen wordt natuurontwikkeling 
mogelijk gemaakt.  

g. Rijkswaterstaat is beheerder van de 
binnen/nabij gelegen rijksweg A15 en ziet toe 
op een vlotte en veilige doorstroming van het 
verkeer. In het bestemmingsplan is een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten 
behoeve van het deelgebied “Binnenland”, met 
daarin begrepen bebouwingsmogelijkheden 
van maximaal 25.000m² voor o.a. een 
hotel/congrescentrum. Rijkswaterstaat verlangt 
dat er bij grootschalige ontwikkelingen een 
analyse wordt opgesteld van de 
verkeersintensiteiten waarbij de 
verkeerseffecten van het plan op (de 
aansluitingen van) de rijksweg A15 in beeld 
worden gebracht. Dit onderzoek moet worden 
opgenomen in de toelichting van het 
bestemmingsplan. De plantoelichting is voor 
het deelgebied “Binnenland” nog onvoldoende 
duidelijk over de beoogde ontwikkeling en 
mogelijke verkeerseffecten. De VROM-
Insprectie verzoekt om voorafgaand aan het 
opstellen van het ontwerpbestemmingsplan 
RWS te informeren over het volgende: 
 informatie over de invulling van het gebied 

“Binnenland”, de omvang en te verwachten 
aantallen bezoekers; 

 Of de verkeerseffecten van dit deelgebied 

De toelichting is op dit onderdeel aangevuld 
op basis van een scenario met maximale 
invulling. De verkeerseffecten op de A15 
blijven zeer beperkt.  
 
Nader verkeersonderzoek wordt niet 
noodzakelijk geacht. Bij toepassing van de 
wijziging zijn burgemeester en wethouders 
verplicht het aspect mobiliteit goed af te 
wegen. 



 

al in beeld zijn gebracht, en wat de 
uitkomsten daarvan zijn; 

Vervolgens kan in overleg met RWS en de 
gemeente bezien worden of nader 
verkeersonderzoek nodig is. Het gaat dan 
eventueel om het volgende: 
 Mobiliteitsparagraaf opnemen in toelichting 

met daarin een beeld veranderingen in 
verkeersintensiteiten als gevolg van het 
plan voor zowel de rijksweg A15 als het 
onderliggend wegennet; 

 Bij negatieve effecten dient in deze 
analyse ook aangegeven te worden welke 
maatregelen er getroffen worden en wat 
de financiële haalbaarheid van die 
maatregelen is en hoe realisering hiervan 
is beoogd; 

 Deze analyse dient opgenomen te worden 
in de toelichting van het plan; 

 Tot slot verzoekt de VROM-Inspectie om 
afspraken te maken met RWS wat betreft 
de uitgangspunten van de analyse.  
 

 

3. Gasunie 
Overlegreactie Reactie gemeente  
De Gasunie stelt voor dat de verbodsbepaling uit het 
artikel Leiding-Gas aangevuld wordt met het 
volgende:  
a. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe 

worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 
diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en 
aanleggen van drainage; 

b. het permanent opslaan van goederen; 
c. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen 

van sloten, vijvers en andere wateren.  
Volgens de Gasunie zijn de zaken onder, hier 
bovengenoemde, punt 'a.' een vervanging zijn voor 
de regel onder punt c. 'het uitvoeren van 
grondwerkzaamheden' van het artikel ‘’Leiding – 
Gas’’. 
 

Aan de reactie van de Gasunie wordt gehoor 
gegeven. Artikel 21 wordt aangevuld en 
aangepast. 
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