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Geachte heer/mevrouw, 

 

Op 1 juni jl. ontvingen wij een brief van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 110040. In deze 

brief worden de plannen uiteengezet voor de bouw van extra sociale woningen binnen de 

gemeentegrenzen van Albrandswaard. Dit om enerzijds de druk op de bestaande sociale 

woningmarkt te verlichten en anderzijds om te voldoen aan de wettelijke taakstelling voor de 

huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders). Over deze plannen 

en de manier waarop deze plannen vooralsnog zijn gecommuniceerd zijn wij als bewoners van de 

Zilverling maar ook in een bredere context de wijk Portland erg ongerust en verontwaardigd.  

 

In de volgende paragrafen willen wij deze zorgen dan ook nader toelichten: 

1. Communicatie 

2. Maatschappelijk draagvlak 

3. Bestemmingsplan 

4. Huidige sociale voorzieningen 

5. Openbare voorzieningen 

 

1. Communicatie 

De brief is slechts aan 21 huishoudens 50% van de bewoners van de Zilverling verzonden. Overige 

belanghebbenden waaronder de andere 50% van de Zilverling bewoners hebben geen brief over de 

plannen en de informatieavond ontvangen. In de brief wordt aangegeven dat overige 

geïnteresseerden zich kunnen aanmelden tot 7 juni. Inmiddels weten wij dat deze aanmeldingen 

collectief zijn afgewezen door de gemeente. De vraag is dan ook waarom deze passage überhaupt 

was opgenomen in de brief aangezien niemand er gebruik van kon of mocht maken. 

 

Daarbij de opmerking dat er slechts 1 week voor de bijeenkomst brieven verstrekt werden. Hierdoor 

is het moeilijk om iedereen aanwezig te laten zijn (vakanties/avondvierdaagse/etc.). Tevens is het 

timeframe tot en met het raadsbesluit op 20 juni kort. 



De vraag is dan ook gerechtvaardigd of bewoners en belanghebbenden voldoende tijd hebben om 

argumenten tegen de sociale woningbouw in te dienen. Wij kunnen ons niet aan de indruk 

onttrekken dat over het timeframe goed is nagedacht en bewust gekozen is voor een korte periode 

om te reageren op de plannen. 

 

2. Draagvlak 

Waar de gemeente 21 huishoudens heeft geïnformeerd over de plannen, is onder de bewoners van 

Portland ook gevraagd zich uit te spreken over de plannen. Dit heeft geresulteerd in ruim 300 

handtekeningen van bewoners die tegen de plannen zijn. Belangrijkste redenen staan onderstaand 

weergegeven (niet limitatief):  

 Vertrouwen geschaad (8 jaar lang de boodschap van duurdere koopwoningen); 

 Eenzijdig wijzigen van gebiedsvisie / bestemmingsplan; 

 Totale gebiedsvisie ontbreekt; 

 Sociale woningbouw beschikbaar binnen straal van +/- 200 meter; 

 Openbare voorzieningen niet toereikend; 

 Verkeer; 

 Ontsluiting openbaar vervoer; 

 Bereikbaarheid hulpdiensten; 

 Etc. 

 

Op basis van deze inventarisatie kan worden geconcludeerd dat er onvoldoende draagvlak is voor de 

plannen. Een signaal dat niet genegeerd mag worden. De indruk bestaat namelijk onder de bewoners 

dat sommige fracties hun standpunt al hebben ingenomen en in ieder geval voor vervolgonderzoek 

gaan stemmen op 20 juni aanstaande. Dit zou zeer kwalijk zijn aangezien er vanuit Portland geen 

draagvlak is om door te gaan. Om dit punt verder te onderstrepen zal op de raadsvergadering van 14 

juni aanstaande de handtekeningenlijst aan het college van burgemeester en wethouders worden 

aangeboden. 

 

3. Bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan Portlandse Hoek “Zilver en Goud” gedateerd op 26-11-2012 wordt 

gesproken over aanwezige en toekomstige bebouwing bestaande uit vrijstaande woningen (2 lagen 

met kap), 2-onder-1 kap woningen (2 lagen met kap) en rijtjeswoningen (2 en 3 lagen met kap).  

In het plan wordt verder niet gesproken over sociale woningbouw op de nu geselecteerde locatie.  

 

Sterker nog, vanuit de gemeente Albrandswaard zijn er 

schetsen beschikbaar voor het laatste stuk bebouwing. 

In de schets hiernaast ziet u in “donker rood” de reeds 

ontwikkelde straat Zilverling. De overige onderdelen van 

het plan behelzen zoals u kunt zien vrijstaande en 2-

onder-1 kap woningen. Vanuit de gemeente 

Albrandswaard is altijd gezegd dat er op de nu 

geselecteerde plek koopwoningen uit het “duurdere” 

segment ontwikkeld zouden worden. Top op heden is 

dan ook met geen woord gerept over de bouw van 

sociale woningen. 



Bovendien eerdere plannen voor de bouw van goedkopere koopwoningen op de geselecteerde plek 

zijn door de gemeente Albrandswaard afgewezen omdat deze niet in het landschap zouden passen 

(toegangspoort tot de wijk, visitekaartje, etc.). Kennelijk is dit inzicht gewijzigd en is nu sociale 

woningbouw op deze plek vanuit de gemeente bespreekbaar. Hierdoor wordt het woongenot van de 

huidige bewoners ernstig bedreigd. Consequentie van het ontwikkelen van sociale woningbouw op 

deze locatie is dat de huidige bewoners van de Zilverling maar ook die van omliggende straten 

geconfronteerd worden met een waardevermindering van hun woning indien de plannen doorgang 

vinden. Initieel vrijstaand en 2-onder-1 kapwoningen en nu sociale woningbouw. Graag vernemen wij 

of de gemeente bereid is om compenserende maatregelen (planschade) te treffen indien besloten 

wordt de eerder ontwikkelde plannen te wijzigen? Deze schade staat overigens los van de 

emotionele schade die waarschijnlijk niet gecompenseerd zal worden en het vertrouwen wat burgers 

verliezen in de overheid.  

 

Ook vragen wij ons af in hoeverre planschade is meegenomen bij de selectie van de verschillende 

locaties en of dit geen impact zou moeten hebben op het selectieproces en de hiermee 

samenhangende businesscase per locatie? Op basis van de informatieavond van 8 juni jl. hebben wij 

de indruk van niet. De geclaimde planschade als gevolg van het wijzigen van het bestemmingsplan in 

Portland zal in onze beleving een onevenredig kostenverhogend effect hebben op de totale 

investering in de sociale woningbouw.   

 

Tevens is het de bewoners in zijn geheel niet duidelijk wat het college van burgemeester en 

wethouders verder wil met het nog te ontwikkelen gebied. Immers het idee om vrijstaande en 2-

onder-1 kapwoningen te bouwen op de locatie lijkt van de baan met het plan voor sociale 

woningbouw. Daarbovenop nog het argument dat potentiële kopers van deze toekomstige 

bebouwing worden afgeschrikt door de sociale woningbouw in hun directe omgeving. Een integrale 

invulling van het gebied ontbreekt in zijn geheel (gebiedsvisie). Blijft het beperkt tot een aantal 

woningen in het sociale segment of komt er nog meer andersoortige bebouwing op de locatie? Op de 

informatie avond van 8 juni jl. werden deze vragen in ieder geval niet beantwoord door de 

verantwoordelijk wethouders.  

 

4. Sociale woningbouw 

In de directe omgeving (+/- 200 meter) van de beoogde locatie zijn de afgelopen jaren reeds een 

aanzienlijk aantal sociale huurwoningen gerealiseerd. Een verdere uitbouw van het sociale 

woningaanbod wordt derhalve niet wenselijk geacht op deze plek en zal de sociale cohesie niet 

bevorderen. Sociale woningbouw is op zichzelf niet slecht maar moet niet disproportioneel in de 

noordrand van Portland worden geconcentreerd. 

 

5. Openbare voorzieningen  

Portland is de afgelopen decennia uitgegroeid van een wijk op de tekentafel naar een volwaardige 

woonwijk. Dat niet alles zich laat plannen blijkt uit het feit dat een aantal bestaande voorzieningen 

maximaal worden benut. Om enkele voorbeelden te geven; parkeerplekken zijn schaars, files bij de 

scholen, klassen die uitpuilen, hulpdiensten die slecht de noordrand van de wijk kunnen bereiken en 

beperkte recreatieve voorzieningen voor kinderen (bijv. voetbalvereniging). Het is niet onverstandig 

om eerst deze punten op te pakken alvorens de belasting op bestaande voorzieningen verder te 

verzwaren. 



Indien u naar aanleiding van dit schrijven nog opmerkingen of vragen heeft dan kunt u zich wenden 

tot onderstaande personen. Uiteraard zijn wij bereid om met u een gesprek aan te gaan en onze 

standpunten nader toe te lichten, maar houden ons ook het recht voor om vervolgstappen te 

ondernemen. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Tanja Yakimovich  Ercan Baran   Steven van Oeveren 

Zilverling 22   Regenboog 232   Zilverling 18 

3162 XH  Rhoon  3162 XA Rhoon   3162 XH  Rhoon 

06 – 42 71 34 82  06 – 24 87 75 29  06 – 10 39 87 69 

tanja.yakimovich@gmail.com baranercan@hotmail.com svoeveren81@gmail.com 
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