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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Middels deze brief wil ik u laten weten dat zowel ik als mijn man S.N. 
Yakimovich, ernstige zorgen hebben met betrekking tot uw voornemens om in 
Portland, locatie Portlandse Hoek Zilver en Goud (hierna: “ Portland”) sociale 
huurwoningen te bouwen. Wij zijn tegen de bouw van de sociale 
huurwoningen in Portland en wijzen dit op voorhand af. 
 
Persoonlijke keuze 
 
Ruim 8 jaren geleden reden wij op de Rhoonse Baan en kwamen wij een 
billbord van Eurowoning tegen met prachtige 2 onder 1 kap woningen. Toen 
wij kozen voor ons huis aan de Zilverling 22, hebben wij bewust aanvullende 
informatie over de omgeving opgezocht en over de leefklimaat. Het feit dat 
achter ons huis 2 onder 1 kap woningen zouden worden gebouwd (en geen 
rijtjes woningen) woog zwaar mee in onze beslissing. Omdat wij hiervoor (in 
Spijkenisse) als eigenaren van een koophuis tussen de huurwoningen 
woonden, wisten wij als geen ander wat de nadelen zijn van huur naast koop. 
Onze keus voor het huis aan de Zilverling 22 is gebaseerd op de door de 
gemeente Albrandswaard verstrekte informatie, namelijk een plattegrond 
waarop Portland volledig is afgebouwd en waarop 2 onder 1 kap woningen en 
vrijstaande woningen zijn afgebeeld. Wij wilden geen enkel risico lopen dat 
achter ons huis een flat, sociale huurwoningen of iets anders zou worden 
gebouwd. Om die reden heb ik meerdere malen gebeld met onze gemeente 
en nagevraagd of de plan zoals deze is afgebeeld, inderdaad wordt 
uitgevoerd. Telkens was de antwoord: “mevrouw maakt u maar geen zorgen, 
de plan staat vast en er komen alleen maar mooi huizen op dat stukje te 
staan, want dit is het visitekaartje van Rhoon”. Als wij wisten of konden 
vermoeden dat achter ons huidig huis sociale huurwoningen zouden komen, 
dan hadden wij ons huis nooit gekocht. 
 
 



 
Argumenten 
 
Waardevermindering en investering 
 
Als achter de Zilverling sociale huurwoningen worden gebouwd, dan zullen 
alle huizen van de Zilverling, een gedeelte van de Prisma en een gedeelte 
van de Regenboog te maken krijgen met acute waardevermindering. 
Aangezien alle huizen, gelegen in de directe omgeving van beoogde locatie, 
huizen uit het duurderde segment zijn (vanaf EUR 400.000), zal de schade 
voor deze huizenbezitters enorm zijn. Voor ons betekent ons huis niet alleen 
een dak boven ons hoofd maar dat is ook een investering. De functie van 
investering zal volledig teniet gaan als er sociale huurwoningen letterlijk in 
onze achtertuin worden gebouwd.  Bij een investering in een project of 
belegging bij een bank, wordt altijd een risico analyse gemaakt op basis van 
de historische informatie maar ook op basis van de reeds bekende informatie. 
Bij de aankoop van ons huis hebben wij een risico analyse gemaakt op basis 
van de door de gemeente verstrekte informatie. Indien de geemeente besluit 
om de sociale woningen te bouwen, met als gevolg dat niet alleen 
waardevermindering zal plaatsvinden maar ook de investering teniet zal gaan, 
zullen wij genoodzaakt zijn om de gemeente voor alle daadwerkelijk geleden 
schade aansprakelijk te stellen.  
 
Verder zal de waardevermindering doorwerken in de gemeentelijke 
belastingen en uiteidelijk in de gemeentelijke begroting, met als negatief 
resultaat tot gevolg. 
 
Planschade 
 
Los van de daadwerkelijk geleden schade, zal de gemeente te maken krijgen 
met de planschade. Omdat de in de buurt gelegen huizen uit een duurder 
segment zijn (boven EUR 400.000), zal de planschade, ten opzichte van de 
andere locaties, vele malen hoger zijn en komt zeker niet ten goede aan de 
gemeentelijke begroting. 
 
Vertrouwen 
 
Op dit moment is het vertrouwensbeginsel geschaad. Als burger mochten wij 
in alle redelijkheid erop vertrouwen dat de toezeggingen en de presentaties 
die de gemeente heeft verstrekt, zouden worden nagekomen. In dit geval 
mochten wij van de informatie uitgaan zoals weergegeven op de 
plattegronden. Wij zijn ons zeker ervan bewust dat er soms onvoorziene 
omstandigheden roet in het eten gooien. Echter, dit argument mag hier niet 
baten. Dit omdat de gemeente de plan van Bouwfonds voor de bouw van 
koop-rijtjeshuizen in plaats van vrijstaande huizen en 2 onder 1 kap woningen 
heeft afgewezen, waarbij de “zichtfunctie” als argument werd gebruikt. 
Kennelijk is de de “zichtfunctie” voor de bouw van de sociale huurwoningen 
niet meer van belang. Zelfs tijdens de informatieavond van 8 juni 2016, werd 
een plattegrond gebruikt waar 2 onder 1 kap en vrijstaande woningen nog 
steeds stonden afgebeeld.  



De meeste huiseigenaren hebben hun huis aangeschaft, wetende dat er koop 
woningen worden gebouwd. Als in 2008-2009 bekend zou zijn dat er in 
Portland sociale huurwoningen worden gebouwd, dan zou Portland heel 
anders uitzien, namelijk zonder een vrijstaande woning op de hoek van 
Regenboog/Prisma en zonder 2 onder 1 kap woningen in de directe omgeving 
van de Zilverling. Doordat Portland aangemerkt is als een mogelijke 
bouwlocatie, heeft onze vetrouwen in de gemeente enorme deuk opgelopen 
en het is maar de vraag of dit nog te herstellen is. 
 
Verlaging woongenot 
 
Om in een bepaalde woonomgeving te wonen, hebben wij een hogere prijs 
betaald. Doordat er sociale woningen in ons achtertuin worden gebouwd, 
wordt ons woongenot aangetast. De kenmerken van alle sociale 
huurwoningen is lage huur en flexibiliteit. De huurders voelen zich over het 
algemeen veel minder gebonden aan hun woning en investeringen in het 
onderhoud zijn minimaal, want het huis is toch niet hun eigendom. Daarbij is 
hun bestedingspatroon veel lager dan bij de woningbezitters in de omgeving. 
Hierdoor zullen hun tuinen veel minder en slechter worden onderhouden, als 
ze al worden aangelegd. Ook de buitenkant van de huizen zal slechter 
worden onderhouden dan de buitenkant van de huizen van de 
woningbezitters. Weliswaar is de woningbouwvereniging verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de buitenkant, maar de ervaring leert dat dit minimaal 
zal zijn (voorbeeld: buitenhuis schilderen 1 keer in 10 jaar, woningeigenaren 
doen dat 1 keer in 5 jaar). Het feit dat wij vanuit ons balkon naar niet of slecht 
onderhouden tuinen en op temijn naar slecht onderhouden huizen moeten 
kijken, vermindert ons woongenot enorm. 
Het feit is dat de sociale huurwoningen worden toegekend aan mensen met 
lage inkomsten. Het gebeurt regelmatig dat door allerlei omstandigeheden de 
bewoners hun huur niet willen/kunnen betalen. Na 3 huurachterstanden kan 
de rechtbank Rotterdam een ontbinding en ontruiming toekennen en de 
woningbouwvereniging zal dan ook niet aarzelen om dit te vragen. Op het 
moment dat in onze wijk met huizen boven EUR 400.000 ontruimd wordt, 
hetgeen gepaard zal gaan met politie, sleutelmaker, deurwaarder etc, zal ons 
woongenot het dieptepunt bereiken. Helaas is dit geen theorie maar harde 
realiteit.  
In tegenstelling tot huiseigenaren, lopen de huurders van een huurhuis geen 
enkel financieel risico. Hierdoor hoeven ze veel minder rekening te houden 
met de omgeving, minder in het huis te investeren en minder betrokken te 
zijn. Het is immers toch niet hun huis, waarom zou je dan moeite doen. Het is 
al lang niet meer zo dat een huurder 20 jaar lang in hetzelfde huis blijft wonen 
en het huis netjes onderhoudt. Aangezien de overheid de doorstroom vanuit 
sociale huurwoningen bevordert (trekt inkomstengrens), betekent dit de 
doorstroom van de huurders achter de Zilverling. Doordat wij telkens 
geconfronteerd worden met nieuwe bewoners, zal ons woongenot aanzienlijk 
verminderen. 
 
 
 
 



Huurhuizen in Portland 
 
In een gedeelte van Portland zijn reeds veel huurhuizen gebouwd. Relatief 
gezien beschikt Portland dan ook over veel huurhuizen. In andere delen van 
Rhoon en Poortugaal is dat niet het geval.  
 
Veiligheid 
 
Op dit moment wonen wij in een hechte en veilige gemeenschap. Door de 
komst van sociale huurwoningen zal het gevoel van veiligheid aanzienlijk 
verminderen. Het feit is en blijft dat de gemeente de veiligheid niet kan 
garanderen. Dit bewijst het feit dat in het gedeelte van Portland waar 
huurhuizen staan, een aantal jaren geleden een schietpartij was. Sommige 
ramen van bepaalde huurhuizen zijn met karton van binnenuit afgedekt. Een 
aantal mensen uit dat gedeelte is onlangs bij ons in de buurt komen wonen 
om zo ver mogelijk van de sociale huurwoningen uit de buurt te blijven. Deze 
zaken dragen niet bepaald bij aan de veiligheid rondom de sociale 
huurwoningen. Dit willen wij zeker niet in ons achtertuin hebben. 
 
 
Demografische factoren 
 
Veel mensen die in Portland willen wonen, onderzoeken diverse factoren via 
informatie websites. Zo wordt er gekeken naar de gemiddelde inkomsten, of 
er huurwoningen in de buurt aanwezig zijn, naar de gemiddelde prijsklasse 
van een koopwoning, werklozen etc. Als er sociale huurwoningen worden 
gebouwd, zal dat direct van invloed zijn op de voornoemde factoren 
(gemiddelde inkomsten dalen, gemiddelde prijsklasse woning daalt, aantal 
werkozen neemt toe etc.). Dit betekent enorme verandering voor de wijk, want 
de samenstelling van de wijk zal totaal anders worden. Iemand die in Portland 
overwoog een huis te kopen, zal naar alle waarschijnlijkheid het huis ergens 
anders kopen. De huiseigenaren van bestaande koophuizen zullen op termijn 
proberen hun huizen te verkopen voor een lagere prijs met alle gevolgen van 
dien. Op deze manier zal over 10-15 jaar verloedering van de wijk ontstaan 
en hebben wij een eigen Portlandse getto! 
Daarnaast lijkt het erop dat niemand stil heeft gestaan bij het feit dat straks 
een bijstandsgerechtigde (met een bijstandsuitkering van ongeveer EUR 700 
per maand) naast een huis van ongeveer EUR 400.0000 tot 750.000 woont. 
De huiseignaar zal hier zeker niet blij mee zijn, maar ook de 
uitkeringsgerechtigde (en met name zijn/haar kinderen) zullen er ook niet blij 
van worden om elke dag te worden geconfronteerd met het minimum terwijl 
nog geen 50 meter verderop mensen wonen die het wat breder hebben. Door 
deze gang van zaken zal de verleiding om diefstal te plegen groter zijn. 
 
 
 
 
 
 
 



Visitekaartje 
 
Het gedeelte waar de sociale huurwoningen zouden komen is het mooiste en 
duurste stukje van Portland. Dit heeft de gemeente meerdere malen aan de 
bewoners bekendgemaakt. Als de gemeente het niet toegestaan heeft om de 
koop-rijtjeshuizen te bouwen omdat alleen de mooiste huizen op dit stukje 
grond zouden staan, hoe kan dan de gemeente nu er voor kiezen om op 
dezelfde plaats sociale huurwoningen neer te zetten? Of zijn de sociale 
huurwoningen het nieuwe visitekaartje van Portland?  
Er zijn heel veel mensen in Portland die in afwachting zijn van de bouw van 
de nieuwe koopwoningen. Iedereen weet immers dat dit het laatste stukje 
Portland is waar iets gebouwd kan worden en als je naar een luxere huis wil 
verhuizen dan is dat je kans. Als de gemeente zou toestaan om de 
vrijstaande huizen te vervangen door 2 onder 1 kap, dan zou het project heel 
snel zijn uitverkocht. 
 
Toekomst visie 
 
Uit de informatie die wij tot nu toe beschikken blijkt dat er plannen zijn om de 
sociale huurwoningen gelijk achter de Zilverling te bouwen. Wat met de rest 
van de grond gaat gebeuren is volstrekt onduidelijk. Hierdoor kunnen wij niet 
anders concluderen dan dat de visie voor de ontwikkeling van Portland 
ontbreekt en dat er slechts wat geroepen wordt over de bouw zonder dat er 
nagedacht is over de gevolgen daarvan. 
 
Kosten en duur 
 
Dit project zal zeker het duurste project van alle 9 beoogde locaties zijn. 
Behalve dat het de duurste en de mooiste locatie betreft, zullen de schade 
claims van een deel van Portland enorm zijn. De bewoners zullen dan ook 
niet aarzelen om juridische procedures te starten en om al het mogelijke te 
doen om het project niet door te laten gaan. Alle juridische procedures zullen 
in ieder geval een vertragend effect hebben, hetgen de gemeente (nog meer) 
zal kosten. 
 
Maatschappelijk draagvlak 
 
Het lijkt erop dat de meeste raadsleden voornemens zijn om op 20 juni JA te 
stemmen om een onderzoek te laten plaatsvinden. Dit onderzoek zou 
betrekking hebben op 3 punten: 1 maatschappelijk draagvlak, 2 financieel 
plaatje 3 geografische mogelijkheden. De bewoners van Portland hebben 
reeds een duidelijk signaal afgegeven, waardoor er nu geconcludeerd kan 
worden dat er geen maatschappelijk draagvlak is. Ook is het duidelijk dat dit 
project, het duurste project is. Wat ons volstrek niet duidelijk is, waarvoor is 
het onderzoek dan nodig? Een van de drie punten staat als paal boven water, 
namelijk: geen maatschappelijk draagvlak. Of weegt maatschappelijk 
draagvlak niet tegen de financiele voordelen, zodat het alsnog niet van belang 
wordt geacht? Als de raadsleden de mening van de burgers van de gemeente 
Albrandswaard serieus nemen, dan wordt er op 20 juni inzake Portland NEE 
gestemd, just omdat er geen maatschappelijk draagvlak is. 



 
 
Communicatie 
 
De meeste bewoners hebben al laten weten dat de manier waarop naar de 
bewoners is gecommuniseerd is, is ronduit slecht. De timeframe is heel kort 
en alles wijst erop dat dit bewust is gedaan. Het is triest dat over zo’n 
belangrijk onderwerp slechts 22 huizen zijn geinformeerd. Als de bewoners 
niet zelf aan de bel zouden trekken, zou het nog steeds onbekend zijn. Dit 
onderwerp gaat alle Portlanders aan of ze nou 50 meter of 100 meter van de 
locatie vandaan wonen. Hopelijk zal in de toekeomst beter over de 
communicatie worden nagedacht.   
 
Maatregelen 
 
Vrijwel alle bewoners van Portland zijn vastberaden en zijn tegen de bouw 
van de sociale huurwoningen op de locatie Portland. Indien de raad ondanks 
alle genoemde argumenten toch besluit door te gaan met deze locatie, zullen 
de bewoners alle nodige (juridische) stappen nemen om de bouw tegen te 
houden.  
 
Wij hopen dat het niet zo ver hoeft te komen en wij hopen dat de leden van de 
raad de mening van de bewoners van Portland serieus nemen en TEGEN dit 
voorstel stemmen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tanja Yakimovich en 
Serghei Yakimovich 


