
Gemeente Albrandswaard,
t.a.v. de Gemeenteraad

Geachte heer, mevrouw,

Hiermee maken wij bezwaar tegen het mogelijk aanwijzen van de zoeklocatie in 
het gebied Poortugaal West voor sociale woningbouw. De reden hiertoe is 
gelegen in het volgende:

1 De locatie ligt buiten het bestaand binnenstedelijk gebied. U dient, voordat 
een buiten-stedelijke locatie onderzocht wordt, allereerst te beoordelen of 
er binnenstedelijke alternatieven zijn. Het is dus voorbarig om Poortugaal 
West  (buiten stedelijk) in dit stadium al aan te wijzen als zoeklocatie. Ik 
verwijs u verder naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het 
kader van “de ladder voor duurzame verstedelijking”.

2 Woningbouw is niet toegestaan in het bestemmingsplan. De gronden 
hebben een agrarische bestemming.

3 In het gebied lopen een behoorlijk aantal leidingen waarvan in ieder geval 
3 met  risico’s (1 propeenleiding van Dow Chemical en 2 
aardgasleidingen). Bebouwing is niet gewenst en in verband met de 
veiligheid, zonder gedegen vooronderzoek , ook niet toegestaan.

4 Door het gebied loopt het toekomstige tracé voor de A4-Zuid. Binnen een 
bepaalde afstand van deze weg mogen geen woningen meer worden 
gebouwd i.v.m. luchtkwaliteit en geluidsoverlast. De door de gemeente 
Albrandswaard gewenste op- en afrit is ook gepland in de zoeklocatie. 
Ondertunneling van het traject is reeds door Rijkswaterstaat uitgesloten 
i.v.m de hoge kosten. Het project ligt voorlopig stil in afwachting van de 
bouw van de Blankenburgtunnel alsmede verdere ontlasting van de 
Benelux tunnel. 

5 Inzake de Sociale woningbouw: in het omringende gebied neemt 
Poortugaal (West) al zijn verantwoording met betrekking tot andere sociale 
en maatschappelijk uitdagingen; Delta Psychiatrisch centrum met jaarlijks 
2,100 patiënten waaronder dak- en thuisloze Rotterdammers met een 
psychiatrisch en/of verslavingsprobleem alsmede de TBS kliniek de 
Kyvelanden. In het kader van de resocialisatie wordt Poortugaal dorp 
veelvuldig bezocht door inwoners van beide klinieken, zowel begeleid als 
onbegeleid. Daarnaast is in de direct aangrenzende deelgemeente 
Hoogvliet sociale woningbouw aanwezig en bevindt zich op loopafstand 
ook nog een stadsgevangenis. Het gebied vervult derhalve al in hoge mate 
een sociale rol binnen de gemeente Albrandswaard.
       

Doordat wij pas zeer recent zijn geïnformeerd  over de zoeklocatie is de 
voorbereidingstijd beperkt en behouden wij ons het recht voor om 
bovengenoemde punten uit te diepen en deze na inwinning van verdere 
(juridische) adviezen nog verder aan te vullen.

Hoogachtend,

Willem Hofman & Pia Elsen
Welhoeksedijk 46
3171 TB Poortugaal
   


