
   

 

 

Motie 

(woning)bouw terrein Antes/Delta Poortugaal 

Constaterende dat: 

 Er plannen zijn voor de (woning)bouw op het terrein van Antes/Delta in Poortugaal; 
 Het College voornemens is op korte termijn een intentieovereenkomst te sluiten met Antes/Delta en 

de gemeente Rotterdam over (woning)bouw op dit terrein; 
 De gemeenteraad over de wenselijkheid van (woning)bouw op deze locatie nog geen enkele uitspraak 

heeft gedaan; 
 De gemeenteraad over de inhoud van de plannen die betrekking hebben op het terrein van 

Antes/Delta door het college niet is geïnformeerd; 
 De grond inmiddels door de gemeente Rotterdam is verkocht aan Antes/Delta 
 De gemeente Albrandswaard bezig is met het opstellen van een Omgevingsvisie in het kader van de 

nieuwe Omgevingswet; 

Overwegende dat: 

 het college in het verleden op zeer zorgvuldige wijze locaties voor woningbouw binnen de gemeente 
heeft gezocht; 

 Deze zoeklocaties in een zeer vroeg stadium aan de gemeenteraad heeft voorgelegd voor wat betreft 
wenselijkheid, haalbaarheid en randvoorwaarden; 

 Direct omwonenden van deze locaties van het begin af aan nauw betrokken zijn geweest bij het 
eventueel aanwijzen van een locatie en onder welke voorwaarden; 

 (Woning)bouw op het terrein van Antes/Delta een opgave is die vele vraagtekens met zich meebrengt 
op het gebied van  wenselijkheid, veiligheid, financiën , overlast etc; 

 er in de huidige situatie al sprake is van veel klachten bij omwonenden; 
 Het onduidelijk is wat de betrokkenheid is van de gemeente Rotterdam bij de voorgenomen 

intentieovereenkomst; 
 Het eveneens onduidelijk is of de gemeente Rotterdam voorwaarde heeft gesteld bij de verkoop van 

de grond; 
 De gemeente Albrandswaard bezig is met het opstellen van een Omgevingsvisie; 
 (Woning)bouw op het terrein van Antes/Delta geen onderdeel was in de eerste schets van de 

Omgevingsvisie zoals die vorige maand in het B&A Ruimte is besproken; 
 het daarom ook onduidelijk is hoe eventuele (woning)bouw op dit terrein deel uitmaakt van deze 

Omgevingsvisie; 



Spreekt als zijn mening uit: 

 dat er geen sprake kan zijn dat het college welke verbintenis dan ook kan aangaan met betrekking tot 
de verdere ontwikkeling van het terrein van Antes/Delta, zonder dat voorliggende overwegingen op 
een zorgvuldige en procedureel juiste wijze aan de gemeenteraad en de bewoners rondom het terrein 
zijn voorgelegd. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 
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