
Aan: Betrokken gemeenteraadsleden gemeente Albrandswaard

Betreft: Bezwaar zoek/bouw locatie sociale huurwoningen Rhoon Portland

Datum: 9 juni 2016,

Geachte heer, mevrouw, 

Bij de koop van ons huis aan de Zilverling in de Zilver en Goud wijk in Rhoon Portland stond 
in het bestemmingsplan en op de tekeningen bij de verkoopbrochure dat er 2/1 kap 
woningen en vrijstaande huizen zouden komen aan de Zilverdraad achter onze woning. 
Volgens onze informatie heeft de projectontwikkelaar nog geprobeerd om hier toch 
goedkopere woningen te bouwen, maar de gemeente heeft dit afgewezen omdat dit het 
aanzicht is van Portland en daarom moeten hier huizen komen in het duurdere segment. Met 
deze gegevens hebben we ons huis gekocht. 

Op 1 juni viel echter tot onze verbazing een brief van de gemeente in de bus met de 
mededeling dat er plannen zijn om op dit gedeelte van de Zilver en Goud wijk sociale 
huurwoningen te bouwen. U begrijpt dat we ons misleid, verbijsterd en vooral kwaad voelde. 

Misleid 

Omdat in het bestemmingsplan duidelijk aangeven staat dat er 2/1 kapwoningen en vrij 
staande koopwoningen achter ons gebouwd gaan worden. Als de gemeente bij de koop van 
onze woning in het bestemmingsplan aangegeven was dat er sociale huurwoningen achter 
ons gebouwd zouden worden,  wij deze woning nooit gekocht zouden hebben. Zeker niet 
voor deze verkoopprijs in het duurdere segment koopwoningen.

Verbijsterd 

Omdat we deze bestuurlijke dwaling niet begrijpen,  hoe kan je een plan maken om sociale 
huurwoningen te bouwen tegen koophuizen in het duurdere segment. Ieder logisch denkend 
mens begrijpt toch gelijk dat dit grote gevolgen heeft voor de waarde van de koopwoningen 
aan de Zilverling maar ook voor de koopwoningen in de directe omgeving. Sommige 
koopwoningen komen hierdoor onder water te staan en zijn daarom niet meer te verkopen. 
Behalve de financiële gevolgen zal dit ook sociale gevolgen hebben. De verkoopprijzen in de 
Portland zijn hoog ten opzichte van de omliggende plaatsen.  Deze verkoopprijzen zijn zo 
hoog o.a. doordat hier veel nieuwe koopwoningen zijn en weinig sociale huurwoningen. Als 
we dit nu gaan veranderen krijgen we dezelfde prijzen als in omliggende plaatsen. Onze 
woning aan de Zilverling heeft een slaapkamer en badkamer beneden. Hierdoor zijn deze 
woningen geschikt om als je met pensioen gaat niet te hoeven verhuizen en te genieten van 
de rust en comfort van je koopwoning op deze unieke locatie. Dat zie je ook omdat in deze 
straat relatief veel oudere mensen wonen, mensen die tegen hun pensioen aan zitten en 
mensen die al genieten van hun pensioen. Door het bouwen van sociale huurwoningen, 
tuintje aan tuintje, wordt deze rust wreed verstoort. Dat betekent dat deze bewoners alsnog 
moeten gaan verhuizen om van deze wel verdiende rust te kunnen genieten. Maar door de 
waardedaling van de koopwoning,  als een direct gevolg van het bouwen van deze sociale 
huurwoningen hier, is de koopwoning niet meer verkopen omdat het “onder water staat” of de 
bewoners het verlies niet kunnen missen om dit een deel van oude dag voorziening is. 



Kwaad

Omdat de rekening voor dit sociale beleid en gezicht van de gemeente bij de bewoners met 
dure koophuizen wordt gelegd. De waarde van onze  koophuis zal door het wijzigen van het 
bestemmingsplan van huizen in het dure segment naar sociale huurwoningen flink dalen. Dat 
zal in de praktijk tussen de 50.000 en 100.000 euro per woning zijn. 

De gemeente komt dan met het argument dat daarvoor de voor planschade regeling is. Maar 
als de  Burgemeester en de Wethouders vinden dat wij planschade hebben geleden, krijgen wij niet de 
volledige schade vergoed. Volgens deze regeling heb je altijd een eigen risico van normaal 
gesproken 2 % van de waarde van de woning. Dat is in ons geval 2% van 400.000 euro is 8000 euro, 
die rekening legt u als eerste bij ons neer. Bovendien gebeurt de bepaling van de planschade op basis 
van een planologische vergelijking en niet via een vergelijking van de feitelijke situaties. Dat betekent 
dat als de wijk in de praktijk nog verder achteruit gaat door deze sociale huurwoningen, deze 
waardedaling van onze koopwoning niet vergoed wordt en ook deze rekening bij de ons neergelegd 
wordt. 

In onze wijk hebben we al genoeg problemen die de politie moet op lossen, namelijk de 
inbraken in huizen en auto’s. En voor u nu denkt, dat zal wel meevallen, zal ik u even de 
praktijk weergeven. 

Bij mijn buurman rechts van ons is de auto vorig jaar op de oprit gestolen, bij de buurvrouw 
links van ons is de navigatie uit de auto gestolen. Ik zelf werd om half vier s’nachts uit mijn 
bed gebeld door de politie omdat er personen in mijn auto zijn gezien. Blijkbaar is door de 
komst van de politie, gealarmeerd door oplettende buren, de diefstal hier voorkomen. 

Met deze plannen is dit straks geen Zilver en Goud wijk meer maar een Roest wijk. 
Wij zullen ons niet neerleggen bij deze bestuurlijke dwaling met grote financiële gevolgen 
voor ons. Mocht het ons niet lukken om deze bestuurlijke dwaling tegen te houden blijft de 
vraag over, wie gaat de rekening van de waardedaling van deze dure koopwoningen betalen, 
toch niet de hardwerkende belastingbetalende burger. Vindt u dit sociaal?

Wij staan hier niet alleen voor. Na een oproep op Faceboek is de hele Zilver en Goud wijk 
(en ook overige bewoners van Portland) in actie gekomen en is er een handtekeningen actie 
gestart in de wijk. Hiervoor zijn al honderden handtekeningen geplaatst, allemaal van 
bewoners die NEE zeggen van sociale huurwoningen in dit gedeelte van Rhoon Portland. 

Wij gaan een stichting oprichten en een advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht onze 
belangen laten behartigen. De contacten hiervoor zijn er al geweest. Deze plannen zullen wij 
met ondersteuning van deze advocaat aanvechten tot de hoogste rechter.  Mocht het niet 
lukken om deze plannen tegen te houden gaan wij in dat geval de financiële gevolgen 
verhalen op de gemeente, ook hier gaan we door tot de hoogste rechter en we voldoende 
gecompenseerd zijn. 

Tom Hofman
Zilverling 6
3162XH Rhoon


