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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
118181 

Raadsvoorstel: 
118945 

Portefeuillehouder: 
Raymond van Praag 

     
     
     
 
Onderwerp 
Vaststellen bestemmingsplan "Portland" 
 
Geadviseerde beslissing: 

 De ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren;  
 Instemmen met de weerlegging van de zienswijzen, zoals aangegeven in de 'nota van 

zienswijze'; 
 De ingediende zienswijzen (on)gegrond te verklaren zoals aangegeven in de  bij het 

raadsvoorstel behorende bijlage "nota  zienswijzen"; 
 De indieners van zienswijzen informeren over uw besluit; 
 Vast te stellen het bestemmingsplan "Portland" waarbij het plan, ten opzichte van het 

ontwerp ter inzage gelegde bestemmingsplan gewijzigd wordt vastgesteld, overeenkomstig  
"Staat van Wijzigingen". 

 
 
Samenvatting: 
Inmiddels is de (Vinex)wijk Portland aan het einde van haar nieuwbouwtijd gekomen. Meerdere 
bestemmingsplannen en vrijstellingsprocedures vormen de juridische basis van de huidige 
gerealiseerde woningen, watergangen, maatschappelijke voorzieningen, kunstwerken en 
verkeersstructuren. Met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan wordt voldaan aan de 
wettelijke plicht tot actualisatie van bestemmingsplannen. Het voorgestelde bestemmingsplan betreft 
een bundeling/actualisatie van de reeds bestaande 10 (!) bestemmingsplannen voor Portland. Een 
gevolg daarvan is, dat bestaande rechten die uit de al bestaande plannen voortvloeien met de 
vaststelling van het nieuw plan zoveel mogelijk worden gerespecteerd. Tevens worden concrete 
initiatieven voorzien van een actuele regeling.  
Na afronding van de inspraakperiode heeft het ontwerpbestemmingsplan "Portland" vanaf 5 april 2012 
voor 6 weken ter inzage gelegen, gedurende welke periode de mogelijkheid bestond schriftelijke 
zienswijzen in te dienen. Gedurende deze periode zijn 22 zienswijzen ontvangen. Deze zijn 
samengevat en beantwoord. Zie daarvoor de bijlage "Nota van Zienswijzen".  
Deze ingediende reacties geven op een aantal onderdelen aanleiding tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. Daarnaast worden ook ambtshalve aanpassingen voorgesteld. 
 
Proces: 
Het woon-, bedrijven-, natuur- en recreatiegebied Portland bestaat uit een gefaseerde ontwikkeling die 
in 1996 is gestart. Vanwege de verschillende faseringen bestaat Portland ook uit (10!) verschillende 
bestemmingsplanregelingen. De ontwikkelingen zijn bijna allemaal feitelijk gerealiseerd waardoor de 
behoefte aan een goede beheerregeling bestaat. Deze beheerregeling maakt het mogelijk om 10 jaar 
vooruit te kijken. 
 
 Doel: 
Met het opstellen van het bestemmingsplan worden de volgende doeleinden nagestreefd: 
1. Actualiseren (de onderstaande plannen worden herzien). Met ingang van 1 januari 2010 
dienen op grond van de wet ruimtelijke ordening (wro) alle plannen ouder dan 10 
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jaar verplicht te worden herzien en er dient een eenheid in bestemmingsregelingen gemaakt te 
worden; 
2. Voorzien in de behoefte aan kleine uitbreidingen en bouwplannen (vooral dakkapellen) en als 
gevolg hiervan het terugdringen van de administratieve lasten; 
3. Beheer van (de bestaande situatie) woon-, bedrijven-, natuur- en recreatiegebieden. 
4. Signaleren knelpunten bij ruimtelijke ontwikkelingen: het bestemmingsplan zal mede gebruikt 
worden om ruimtelijke belemmeringen op het gebied van archeologie, milieu, geluid, ecologie 
en water in kaart te brengen; 
5. Gewenste ontwikkelingen voorzien van een actueel juridisch kader; 
6. Afstemming met andere beleidsterreinen zoals welzijn, verkeer en groen. 
 
Ligging en begrenzing plangebied 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het woongebied Portland, het recreatiegebied 
Koedoodzone en het bedrijventerrein aan de noordzijde van Portland. De plangrens wordt gevormd 
door het bestaand stedelijk gebied inclusief de bestaande nieuwbouwplannen voor Portland noord en 
is afgestemd op de plangrenzen voor de PKB Landschapspark / bestemmingsplan Buytenland, de 
rijksweg A15 en de gemeentegrens Barendrecht. 
 
 
(6ha) Binnenland 
Voor dit gebied Binnenland is een aanduiding 'Wro-zone-wijzigingsgebied-1' opgenomen met de 
bestemming 'Recreatie', 'Maatschappelijk' en/of 'Natuur' met de functieaanduidingen 'congrescentrum', 
'educatie', 'horeca' en 'sport', ten behoeve van de realisatie van recreatieve voorzieningen. De 
voorwaarden om de wijzgingsbevoegdheid te gebruiken zijn in overeenstemming met het raadsbesluit 
kaders "Binnenland". Ten aanzien van de voorwaarden genoemd in de wijzigingsbevoegdheid is 
overleg gevoerd met de provincie Zuid Holland. Voor nadere informatie over de getroffen regeling 
verwijzen wij u naar memo 118741(Toelichting bij wijzigingsbevoegdheid Binnenland).  
 
Centrum van Portland 
 
Concreet aan de orde is dat de noodzakelijke uitbreiding van schoollokalen plaats zal hebben door 
nieuwe lokalen direct aan de bestaande schoolgymzaal aan te bouwen.  
Ruimte wordt geboden aan het bouwplan voor de sportschool en kinderdagopvang. Ruimtelijk blijft het 
beeld van het centrale scholenkwadrant en aan beide zijde een bebouwingsblok in stand.  
 
Aanpassingen 
Ten opzichte van het ontwerpplan wordt voorgesteld het plan op onderdelen te wijzigen, onder meer 
de volgende aanpassingen:  
- De bebouwingsgrenzen binnen de maatschappelijke bestemming in het centrum van Portland 

zijn aangepast op de concrete initiatieven (Voorgesteld wordt de bouwhoogte van de 
sportschool terug te brengen van 12 meter naar 8 meter); 

-  De begrenzing en voorwaarden voor toepassing van de wijzigingsbevoegdheid voor 
Binnenland is na overleg met de provincie aangepast, er wordt meer nadruk op de relatie met 
het Buytenland gelegd voor wat betreft een gezamenlijk belang op de invulling 
(landschappelijk en qua verkeersverbinding).  

 
Voor een volledig overzicht van voorgestelde aanpassingen verwijzen we naar de bijlage "Staat van 
Wijzigingen". 
 
 
Communicatie: 
Voorontwerp/inspraak:  
- er heeft een periode van inspraak en een avond van algemene informatie en inspraak plaatsgehad 
(19 mei 2011) voor input op een nieuw bestemmingsplan Portland (vinex gebied); 
- er hebben individuele gesprekken met bewoners en eigenaren in het plangebied plaatsgevonden; 
- een bekendmaking in de Schakel over de ter inzage legging van een voorontwerpbestemmingsplan; 
- het voorontwerpbestemmingsplan is toegezonden aan de wettelijke (rijks)partners/belanghebbende 
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instanties;  
 
Ontwerpplan:  
- een schriftelijke bekendmaking in de Schakel en Staatscourant over de ter inzage legging van een 
ontwerpbestemmingsplan; 
- Het ontwerpbestemmingsplan is elektronisch bekend gemaakt; op de gemeentelijke website, aan de 
griffie/raad en op www.ruimtelijkeplannen.nl <http://www.ruimtelijkeplannen.nl>.  
- Ook zijn de indieners van een reactie schriftelijk op de hoogte gesteld van de nota van inspraak 
(weerlegging).  
- Het ontwerpplan heeft voor 6 weken ter inzage gelegen waarin gelegenheid is geboden voor de 
zienswijzen in te dienen. 
 
 
Na besluitvorming 
Het bestemmingsplan wordt elektronisch bekend gemaakt; op de gemeentelijke website, in De 
Schakel, Staatscourant, aan de griffie/raad en op www.ruimtelijkeplannen.nl 
<http://www.ruimtelijkeplannen.nl>.  
Ook worden de indieners van een zienswijzen schriftelijk op de hoogte gesteld van de nota van 
weerlegging, het raadsbesluit en de beroepsmogelijkheden.  
 
 
Kosten: 
De kosten voor de (wettelijke) herziening van het bestemmingsplan "Portland" wordt ten laste 
gebracht van FCL/ECL  68300150  1 33025 en daarna volledig doorbelast aan de OMMIJ (Ontwikkel 
Maatschappij Midden IJsselmonde).   
 
 
Bijlagen: 

  118192: zienswijze 2  
  118194: zienswijze 5  
  118195: zienswijze 6  
  118196: zienswijze 4  
  118198: zienswijze 7  
  118199: zienswijze 8  
  118201: zienswijze 11  
  118202: zienswijze 12  
  118270: zienswijze 9  
  118206: zienswijze 16  
  118207: zienswijze 17  
  118208: zienswijze 18  
  118209: zienswijze 19  
  118210: zienswijze 20  
  118212: zienswijze 21  
  118213: zienswijze 22  
  118214: nota zienswijzen (beantwoording)  
  118301: zienswijze 1  
  118303: zienswijze 3  
  118200: zienswijze 10  
  118203: zienswijze 13  
  118204: zienswijze 14  
  118205: zienswijze 15  
  118315: staat van wijzigingen  
  118316: portland bladkaart 1  
  118317: portland blad 2  
  118318: toelichting plan Portland  
  118319: toelichting ontwerpbestemmingsplan Portland   
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  118320: ontwerpplankaart blad 1 portland  
  118321: ontwerpplankaart Portland blad 2  
  118768: staat van wijzigingen  
  118741: Toelichting bij wijzigingsbevoegdheid Binnenland  

 
Poortugaal, 28 augustus 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,              De loco-burgemeester, 

 

 

               
Hans Cats              drs. Bert G. Euser, mba 
 


