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Betreft: geplande sociale huurwoningen Portland

Geachte burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad,

Allereerst willen wij nogmaals onze teleurstelling uitspreken over de manier van

communiceren die door onze gemeente in dit dossier is gekozen. Eerst wordt slechts een

select aantal bewoners geïnformeerd en moeten de overige bewoners/ belanghebbenden

de plannen via via te horen kríjgen. Daarna word je, als je je voor de inloopavond aanmeldt,
terwijl wij op nog geen 50 meter wonen en wel degelijk op dit terrein uitkijken, met een

algemene mail afgescheept. Om vervolgens op de persoonlijke mail aan mevrouw Engels

geen enkele reactie te mogen ontvangen. Tot onze grote verbazing lezen wij dan ook een

citaat van onze (wnd.) burgemeester de heerJ.P. Lokker in de Schakelvan 9 juni 2Ot6.
ln dit artikel zegt hij dat communicatie van groot belang is en dat er in alle openheid en

transparantie wordt gecommuniceerd. Als dit een vorm van open en transparant
communiceren is, geeft dit ons niet veelvertrouwen in de lokale politiek en voelen wij ons

als inwoners van de gemeente Albrandswaard niet serieus genomen.

ln uw brief van l juni jl., die uiteindelijk wijds in onze wijk is verspreid, wordt het plan voor

de bouw van extra sociale woningen in de gemeente van Albrandswaard beschreven. Als

reden hiervoor geeft u enerzijds de wettelijk opgelegde taakstelling voor het huisvesten van

vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders), anderzijds om de bestaande

druk op de sociale huurwoningen te verlichten.



Als gevolg hiervan heeft u om uw moverende redenen een aantal locaties, w.o. Portland,

aangemerkt als onderzoeklocatie. Hierbij moeten wij u wijzen op het feit dat de bouw van

sociale huurwoningen volledig in strijd met het plan dat ons bij de koop van onze woning
door Bouwfonds is geschetst. Er destijds een plan gepresenteerd van koopwoningen in het
duurdere segment. De bouw van sociale huurwoningen staat haaks op dit plan. lndien dit
voornemen bij de koop van onze woning bekend zou zijn geweest, hadden w'rj hier rekening
mee kunnen houden bij ons besluit om de woning te kopen. Nu is deze keuze er niet.
Wij hebben het gevoel dat de bouw van deze sociale huurwoningen een voldongen feit is en

dat de beslissing hiervoor er doorheen wordt gedrukt, Dit gevoel komt voort uit de uiterst
korte tijdlijnen tussen het informeren van een selecte groep bewoners en de daadwerkelijke
beslissing.

ln het bestemmingsplan Portland is o.a. te lezen dat Bouwfonds de gemeenteraad heeft
verzocht een programmawijziging door te voeren. Argument hiervoor waren de

verslechterde economische omstandigheden. Deze programmawijziging is ongegrond

verklaard, waarna het bestemmingsplan definitief is vastgesteld. Het komt er dus op neer

dat eerst Bouwfonds geen toestemming krijgt om van het plan af te wijken, waarna de
gemeente vervolgens wel het plan opvat om sociale huurwoningen te bouwen, hetgeen
mijlenver van het bestemmingsplan afstaat. Dit wordt nog eens bevestigd in de Quick scan

van L7 mei 2016. Hierin staat dat het bestemmingsplan onvoldoende flexibiliteit biedt voor
sociale huurwoningen.

ln de afgelopen jaren zijn er door verslechterde economie fors minder woningen gebouwd.

Dan is het vreemd dat juist in een periode dat de economie zich positief ontwikkelt en de

vraag naar woningen weer stijgt, de gemeente met een plan komt op juist deze locatie, de

toplocatie van Portland, goedkope woningen te bouwen. Juist nu het weer economisch voor
de wind lijkt te gaan en de huizenmarkt aantrekt, kan het oorspronkelijke plan worden
uitgevoerd. ln combinatie met de eerdere beslissing om niet van het plan af te wijken en de

locatie, lijkt dit ons economisch maar ook juridisch gezien een vreemde beslissing.

Naar onze stellige overtuiging heeft de bouw van deze sociale huurwoningen een waarde
verminderend effect op onze woning en zullen wij en velen met ons u als gemeente voor
planschade aansprakelijk stellen.

ln de Quick scan wordt Portland als achtervang locatie voor Essendael bestempeld. ln deze

scan wordt een aantal criteria genoemd op basis waarvan de zoeklocatie een kwalificatie
krijgt. Op zich zijn dit allen logische criteria, echter wat ons betreft ontbreekt het
belangrijkste criteríum die ook in deze Quick scan had moeten worden onderzocht. Er is

namelijk helemaal niet gekeken naar het draagvlak bij de bewoners van de wijk Portland.



Nu staat u op het punt om een beslissing te nemen om locaties te selecteren die verder op

geschiktheid worden onderzocht. Zoals onze (wnd.) burgemeester persoonlijk op 8 junijl.
heeft aangegeven, is draagvlak bij de bewoners een zeer belangrijk criterium in de

besluitvorming. Draagvlak is er, zoals u inmiddels allen heeft vernomen, bij ons als bewoners

van Portland helemaal niet. U kunt zich de moeite voor verder onderzoek naar de

geschiktheid van de locatie Portland wat ons betreft dan ook besparen.

Wij gaan ervan uit dat onze argumentatie in uw besluitvorming wordt meegenomen en dat u

samen met ons tot de conclusie komt dat er geschiktere locaties binnen onze gemeente zijn

voor de bouw van sociale huurwoningen. Nogmaals wat ons betreft stopt hier het onderzoek

naar de locatie Portland en worden deze sociale huurwoningen op een of meerdere van de

andere locaties gerealiseerd. Wij vragen u dan ook af te zien van verder onderzoek naar de

locatie Portland.

Met vriendelijke groet,

M.E. Koekkoek


