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Marktinitiatief familie Groenenboom

 Huidige woning Albrandswaardseweg 120

 Perceel met grote verouderde schuur en paardenbak

 Wens voor een nieuwe woning in de zuidhoek











Integrale afweging

 Breder kijken dan het perceel

 Initiatief in het licht van het 

 Landschapsontwikkelingsplan (LOP)
 Beeldkwaliteitplan Polder Albrandswaard 
 Bestemmingsplan



LOP



LOP

 Zichtvensters



BKP

 Deelgebieden



BKP

• Te behouden of ontwikkelen zichtvensters



Bestemmingsplan: wijzigingsbevoegdheid

Meerdere wijzigingsbevoegdheden 
die woningbouw mogelijk maken, 
onder andere aan de 
Albrandswaardseweg

Voorkomen zicht op achterkanten, 
bijvoorbeeld vanaf de 
Albrandswaardsedijk



Verkenning 

 Verkenning naar de 
mogelijkheden en 
onmogelijkheden



Wijzigingsbevoegdheid: beperkingen

 Wijzigingsregels en Beeldkwaliteitsregels
(afstandsmaten tot perceelsgrenzen in combinatie met bijna 
ruitvormige perceelsvorm)

 Financiële kaders
2 kavels betekent minder afdracht aan het gebiedsfonds en 
minder grondopbrengsten doordat de m2-prijs boven 500m2 
lager is.

 Stedenbouwkundige kwaliteit
Verkaveling sowieso lastig door de kavelvorm. 
Woonkwaliteit staat onder druk



Opties



Opties

A. Vasthouden aan oorspronkelijke opzet

- Voldoet aan financiële kader… mits 
de kavels verkocht worden

- Stedenbouwkundige kwaliteit zwak

- Afwijken van planologische regels



Opties

B.   Van 3 naar 2 kavels

- Voldoet niet aan financiële kader,
lagere opbrengst (minimaal  75.000,-)

- Stedenbouwkundige kwaliteit goed

- Voldoet aan planologische regels



Opties

C.   Uitbreiden ruimtelijke begrenzing

- Voldoet aan financiële kader

- Stedenbouwkundige opzet wijkt af van 
het LOP en BKP

- Voldoet niet planologische regels



Opties

D.   Combinatie met marktinitiatief

- Voldoet niet geheel aan financiële kader,
wel een bijdrage van €75.000,- en 
gezamenlijke ontsluiting

- Stedenbouwkundige kwaliteit goed, 
extra beperking zicht op achterkant kavels
weghalen paardenbak en kleinere schuur 
zorgen voor openheid

- Extra procedure nodig.



Planologie Financieel Stedenbouw
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Overwegingen

 Zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke financiële opbrengst

 Hoogste stedenbouwkundige kwaliteit omdat ‘die blijft’

 Procedure is geen doel maar een middel

 Behoud uitgangspunten LOP en BKP

 Zichtlijnen, achterkantsituaties en openheid middenin



Conclusie

 Combinatie van wijzigingsbevoegdheid marktintitiatief

 Een goed invulling en afronding van de Zuid-oosthoek van 
Polder Albrandswaard.


