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Geacht college, 
 
 
Middels dit schrijven maken ondergetekenden gebruik van de gelegenheid tot het indienen van een 
zienswijze betreffende Rhoon-Portland als mogelijke locatiekeuze voor sociale huurwoningen. 
Hieronder lichten wij toe wat de redenen zijn voor onze zienswijze.  
 
Allereerst zijn wij niet op de hoogte gebracht door de gemeente, maar door onze buren omtrent deze 
kwestie. Gezien de zwaarte en de mogelijke impact van dit voornemen had informatie hierover niet 
misstaan. Wij betreuren dit ten zeerste en hopen dat in het vervolg informatie breder gedeeld zal worden, 
het heeft immers betrekking op onze directe leefomgeving. Wij zijn onverkort van mening dat Rhoon-
Portland als locatiekeuze een ongelukkige zou zijn en niet dient te worden ontwikkeld als bouwlocatie 
voor sociale huurwoningen. Een eventuele woningbehoefte vanuit de gemeente Albrandswaard kan op 
een andere wijze adequater en effectiever worden vervuld.  
 
Daarnaast is Rhoon-Portland als locatie tegenstrijdig met het initiele bestemmingsplan, waarbij deze als 
hoogwaardig werd aangemerkt en koopwoningen uit het hogere segment zouden worden gerealiseerd. 
Onze keuze voor het kopen van deze woning is hier grotendeels op gestoeld. Sociale huur is niet 
bevorderlijk voor het (financiële) karakter van de wijk en zal daarentegen onverlet leiden tot 
waardevermindering van de bestaande woningen. Wij zouden dan, ondanks een weloverwogen keuze 
op basis van informatie die destijds is verschaft, gedupeerd worden door waardevermindering.  
Aangezien het zeer waarschijnlijk woningen betreft uit het lagere segment, zal de bewoningsdichtheid 
hoger zijn dan eerder gepland. Dit betekent meer verkeer door de wijk (aangezien toegangswegen 
beperkt zijn) en een hogere druk op de openbare voorzieningen in de wijk.  
 
 



 

 

 
 
Wij begrijpen dat de gemeente Albrandswaard wil voorzien in de sociale woningbehoefte en dat vanuit 
het Rijk wellicht e.e.a word opgelegd; wij hopen echter dat onze genoemde bezwaren worden 
meegenomen in de te vormen besluiten. Rhoon-Portland als locatiekeuze heeft ons zorgen gebaard. Het 
is ondertussen wel duidelijk dat weinig tot geen draagkracht is vanuit de wijk voor Rhoon-Portland als 
locatiekeuze. Daarnaast zou het nemen van een besluit dat ingaat tegen de zienswijze van burgers, 
kunnen leiden tot een negatieve houding jegens het begrip 'burgerparticipatie'  in gemeentelijke 
kwesties wat ongetwijfeld niet favorabel is voor de (decentrale) overheid.  
 
Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat wij, net als het merendeel van de inwoners van Rhoon-
Portland, tegen de realisatie van sociale huurwoningen zijn op deze locatie. Wij hopen dat u de 
aangedragen argumenten ter harte neemt en komt tot een besluit waar alle betrokken partijen zich in 
kunnen vinden.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
T. El Arfaoui                                                                           I. El Arfaoui 




