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Rhoon (Portland), 10 juni 2016 

 

 

 

 

Aan:  Het College van B&W van Albrandswaard, alsmede de gemeenteraad van 

Albrandswaard 

 

Betreft:  Verkenning en planvorming sociale woningbouw Rhoon, n.a.v. de brief van het 

College van B&W, d.d. 1 juni 2016 (uw kenmerk 110040) 

 

 

 

 

 

Geacht College van B&W van Albrandswaard, i.h.b. burgemeester, verantwoordelijk wethouders, en 

gemeentesecretaris, 

Geachte fracties van de gemeenteraad van Albrandswaard, i.h.b. de fractievoorzitters c.q. 

woordvoerders, 

 

 

Onlangs ontvingen wij een brief van uw College, als bewoners van de het stuk Regenboog (Portland) 

dat tegenover het braakliggend terrein Regenboog/Prisma is gelegen, dat blijkbaar voorkomt in uw 

plannen om sociale woningbouw te realiseren, onder meer of vooral (?) voor vergunninghouders. 

Met daarin de aankondiging van een inloopavond op 8 juni (j.l.), nader beraad in de raad op 14 juni 

a.s. (commissie) en verdere besluitvorming in de raad op 20 juni.  

Zowel als bewoner van de Regenboog, het mooiste stukje Portland, alsook als hoogleraar Bestuurs- 

en Organisatiewetenschap (Universiteit Utrecht) – al 25 jaar actief in het openbaar bestuur en bezig 

met de overheid en vraagstukken van bestuur, governance, beleid en management –, sla ik uw brief 

en de vervolgacties met verbazing gaande. Ik wil wijzen op de risico’s van de gekozen aanpak, de 

gevolgen voor de wijk Portland en haar bewoners, en de gevolgen voor het vertrouwen dat de 

bewoners van Portland in uw (eigenlijk onze) gemeente hebben. Ik wil u vragen af te zien van 
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verdere planvorming aangaande het terrein aan de Regenboog/Prisma. Ik heb daar drie argumenten 

voor. 

 

Ten eerste rijst uit de aanpak het beeld van de onhandige gemeente. Het terrein Regenboog/Prisma 

ligt al een tijdje braak, met een duidelijke bestemming trouwens, en een duidelijke potentie 

(woningen in het hogere segment van de woningmarkt, profijtelijk voor zowel bewoners als 

gemeente), en dan opeens wordt in drie weken tijd (1 juni brief, 8 juni inloop, 14 juni beraad, 20 juni 

besluitvorming) een indringend dossier behandeld. Dat komt als overhaast over, en als bestuurlijk en 

beleidsmatig haastwerk. Het geeft de betrokken bewoners het gevoel dat ze voor een ‘fait accompli’ 

worden gesteld en/of dat zaken ‘er doorheen worden gedrukt’. (Waarbij de vraag wie betrokken is 

ook nogal diffuus wordt aangepakt, aangezien een klein deel van betrokken bewoners een brief 

heeft gehad, maar velen anderen niet, terwijl die evenzeer betrokken zijn c.q. zich betrokken 

voelen.)  

Dit alles terwijl in de afgelopen jaren opgebouwde ervaringen in overheidsland uitwijzen dat zo’n 

aanpak contraproductief is, weerstanden creëert en processen verder bemoeilijkt in plaats van 

vergemakkelijkt. Er zullen ongetwijfeld redenen zijn om het zo aan te pakken, onder druk van 

‘hogerhand’ zoals in de brief staat (het Rijk), maar een krachtige gemeente pakt dat behendig aan: 

ze weerstaat druk van hogerhand, bereidt op tijd processen voor, betrekt burgers, zoekt samen met 

bewoners naar creatieve uitwegen. En vooral, betrekt niet terreinen in de besluitvorming die zich 

evident niet lenen voor waar de plannen over gaan. Daarover hieronder meer. 

 

Ten tweede ontstaat het beeld van een onbetrouwbare overheid. Wij wonen – als eerste bewoners 

van het laatst gebouwde stukje Regenboog – een kleine 3 jaar aan de Regenboog, en in die tijd zou 

het terrein tegenover ons eveneens bebouwd worden, met huizen als de onze. Dat zou kloppen bij 

het gebied, bij de opbouw van de wijk, en bij de behoeften van potentiële bewoners, want veel 

mensen zouden op dat terrein een huis willen kopen. De financieel-economische crisis bemoeilijkte 

dat, maar die tijd is achter ons. Wij hebben ons huis gekocht met dat vooruitzicht, we hebben daar 

heel veel geld voor betaald, en kunnen het niet accepteren, letterlijk en figuurlijk/gevoelsmatig, dat 

die vooruitzichten opeens doorkruist worden door radicaal andere plannen. Dat is de 

onbetrouwbaarheid waar ik zojuist over sprak, en zoals u ongetwijfeld weet tast een onbetrouwbare 

overheid bestuurlijke en maatschappelijke kernwaarden aan: voorspelbaarheid, vertrouwen, 

legitimiteit. Als er een instantie is waar je juist op zou moeten kunnen rekenen, dan is het de 

overheid. 

 

Tot slot ontstaat het beeld van een weinig sensitieve overheid. Een overheid die niet alleen 

procesmatig onhandig opereert en te weinig het gevoel geeft dat burgers op ze kunnen rekenen, 

maar tevens een overheid die interventies wil plegen die qua timing en plek niet passen. Op dit 

moment een overhaast proces starten met nadruk op sociale woningbouw, incl./i.h.b. voor 

vergunninghouders, in een tijd dat dit dossier maatschappelijk en politiek beladen is, op een plek die 

daar qua omgeving niet bij past – dat is vragen om moeilijkheden. Het doorzetten van de plannen, zo 
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voorspel ik, gaat politiek gedoe geven, en heeft electorale effecten. Het gaat tevens maatschappelijk 

gedoe geven, want zonder participatie en draagvlak keert de burger zich verder af – zoals het Sociaal 

en Cultureel Planbureau (SCP) onlangs weer eens overtuigend heeft aangetoond in zijn rapportages 

over participatie. En het gaat juridisch gedoe geven, want je kunt er zeker van zijn dat burgers naar 

de rechter stappen. Dat is het allemaal niet waard. Juist in het mooie, groene en sfeervolle 

Portland… 

 

Kortom, ik vraag u meer specifiek af te zien van verdere planvorming aangaande het terrein 

Regenboog/Prisma, en in bredere zin in het vervolg voorzichtiger, betrouwbaarder en sensitiever om 

te gaan met deze en gelijkaardige dossiers. (Ik merk zelf als betrokkene bij een van de voetbalclubs 

van Albrandswaard (vvRhoon) en als schoolbestuurder van een van de PO stichtingen in 

Albrandswaard (SOPOA) dat dit appèl inderdaad een bredere strekking kent. Want ook in die sferen 

valt het opereren en optreden van de gemeente mij vaak tegen.) 

Ik – en vele anderen – ga/gaan het vervolg nauwlettend in de gaten houden, en ik ga er van uit dat 

voornoemde argumenten serieus betrokken worden in de vervolgverkenningen en 

vervolgbesluitvorming, en daarmee de risico’s die nu ontstaan, weggenomen worden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Prof.dr Mirko Noordegraaf 

Regenboog 122 

3162 XA Rhoon (Portland)  

mirko.noordegraaf@gmail.com  
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