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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
113089 

Raadsvoorstel: 
 

Portefeuillehouder: 
Raymond van Praag 

     
     
     
 
Onderwerp 
Procedure tot vaststellen bestemmingsplan "Albrandswaardsedijk 43", ten gunste van de realisatie 
bouwplan Wonen in Samenhang (WISH) op de locatie Albrandswaardsedijk 43 te Poortugaal.  
 
Geadviseerde beslissing: 

 I. 6 schriftelijk ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en 1 ingediende zienswijze niet 
ontvankelijk te verklaren; 

II. De ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren zoals aangegeven in de  bij het raadsvoorstel 
behorende bijlage "nota van samenvatting en weerlegging zienswijzen"; 

III.     Vast te stellen het bestemmingsplan "Albrandswaardsedijk 43" waarbij het plan, ten opzichte van 

het ontwerp ter inzage gelegde bestemmingsplan ongewijzigd wordt vastgesteld; 
 IV. (Een kennisgeving van) dit besluit wordt toegezonden aan: 

 - De indieners van zienswijzen; 

 - De Inspecteur van de Ruimtelijke Ordening en de Provincie Zuid Holland 
 
Samenvatting: 

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft de inspraak doorlopen. Ook is er een 

informatiebijeenkomst gehouden voor bewoners en belangstellenden. Naar aanleiding van de 
inspraakreacties is besloten het ontwerpplan op onderdelen aan te passen (aanleg voetpad, 
voorbereiden van verkeersmaatregelen). Besloten is de procedure tot vaststellen van het 

bestemmingsplan "Albrandswaardsedijk 43" te vervolgen.  
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 februari t/m 15 maart 2012 voor 6 weken ter inzage 
gelegen gedurende welke periode de mogelijkheid bestond zienswijzen in te dienen. 7 zienswijzen 

zijn ingekomen. In de bijgevoegde nota van zijn de zienswijzen samengevat en beantwoord. De 
ingediende reacties geven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
Voorgesteld wordt de raad te laten besluiten het bestemmingsplan vast te stellen. 

 
Toelichting: 

Project WISH 
Stichting WISH is een ouderinitiatief van ouders van kinderen met een (meervoudige) geestelijke en/of 
lichamelijke handicap, die een kleinschalige woonvoorziening voor hun kinderen willen realiseren in de 

gemeente Albrandswaard, de gemeente waarin de kinderen zijn opgegroeid.  
Woningbouwvereniging Poortugaal werkt samen met Stichting WISH en de ASVZ om dit plan te 
realiseren en heeft aangegeven om de locatie aan de Albrandswaardsedijk 43, waarop momenteel 

een vervallen boerderij staat, te willen herontwikkelen ten behoeve van het WISH initiatief. WBV 
Poortugaal heeft hiertoe een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor 15 woonunits van ca 30 
m2 met gemeenschappelijke en technische ruimtes voor mensen met een geestelijke en/of 

lichamelijke beperking. Uitgangspunt is huurniveau binnen de sociale sector.  Doordat voor de 
herontwikkeling ook grond van de Gemeente Albrandswaard is gemoeid, is een grondexploitatie 
opgesteld en vastgesteld. 

Het bouwplan uitvoeren betekent: 
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- slopen van de huidige opstal (boerderijwoning), dempen van water, amoveren groen en bomen. 

- realiseren bouwplan (woonunits en fietsenstalling), aanleg water (compensatie), herplaatsen bomen 
en inrichten openbaar gebied (aanpassen weg en aanleg parkeerplaatsen).  
 

WBV Poortugaal zal het eigen perceel bouwrijp maken (slopen boerderijwoning) en leveren aan de 
gemeente. De gemeente zal het eigen perceel bouwrijp maken (dempen en afgraven water, amoveren 
groen). Vervolgens wordt de voor het bouwplan benodigde grond aan WBV Poortugaal geleverd. Aan 

WBV Poortugaal wordt vervolgens de benodigde grond geleverd om het bouwplan (woonunits en 
fietsenstalling) te realiseren en door de gemeente wordt het openbare gebied ingericht (weg en 
parkeerplaatsen).  

Het bouwplan WISH is het uitgangspunt voor het bestemmingsplan "Albrandswaardsedijk 43" . 
 

Procedure 
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft de inspraak doorlopen. Ook is er een informatiebijeenkomst 
gehouden voor bewoners en belangstellenden. Naar aanleiding van de inspraakreacties is besloten 
het ontwerpplan op onderdelen aan te passen (aanleg voetpad, voorbereiden van 

verkeersmaatregelen). Besloten is de procedure tot vaststellen van het bestemmingsplan 
"Albrandswaardsedijk 43" te vervolgen. U bent hierover geïnformeerd. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 februari t/m 15 maart 2012 voor 6 weken ter inzage gelegen 

gedurende welke periode de mogelijkheid bestond zienswijzen in te dienen. 7 zienswijzen zijn 
ingekomen. In de bijgevoegde nota van zijn de zienswijzen samengevat en beantwoord. De 
ingediende reacties geven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

Voorgesteld wordt de raad te laten besluiten het bestemmingsplan ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 
 

Financiële aspecten: 
Uw raad heeft krediet verstrekt, waarbij bij positieve besluitvorming de voorbereidingskosten worden 
gedekt uit het project.  

 

Juridische aspecten: 
Voor het kunnen verlenen van een omgevingsvergunning (bouwvergunning) en het  feitelijk kunnen 

uitvoeren van het bouwplan WISHhuis is de procedure tot vaststellen (project) bestemmingsplan  
"Albrandswaardsedijk 43" gevoerd. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Poortugaal 
Dorp". Een wijziging op het bestemmingsplan is nodig om het bouwplan te kunnen realiseren. Het 

bestemmingsplan voorziet in het juridisch planologische kader. 
Gelet het bovenstaande is in het kader van deze wro-procedure voorgeschreven dat het college de 
procedure voor een bestemmingsplan voorbereidt en doorloopt. De gemeenteraad van Albrandswaard  

stelt het bestemmingsplan vast (bevoegdheid raad). Het nieuwe bestemmingsplan biedt de grondslag 
voor het verlenen van de omgevingsvergunning. 
Planning 

1e kwartaal 2012:  Ontwerpbestemmingsplan : zienswijzen (6 weken) 
2e kwartaal 2012: Vaststellen bestemmingsplan (bevoegdheid raad) 
 

Het bestemmingsplan voldoet verder aan de RO standaarden en de eisen die de wro stelt aan digitale 
verplichtingen.  
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Personele/organisatorische aspecten: 
Zie projectplan.  
 

Communicatie: 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor 6 weken ter inzage gelegen voor de zienswijze. Zeven 
(7) zienswijzen zijn ingekomen. De indieners zullen een brief krijgen met daarin de geplande 
besluitvormende  raadsbijeenkomst. Na besluitvorming ontvangen de indieners schriftelijk het 

raadsbesluit en wordt hen gewezen op de mogelijkheid van het indien van een beroepschrift. 
Het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de wettelijk voorgeschreven wijze, in de Schakel 
en Staatscourant, op de gemeentelijke website en op ruimtelijke plannen.nl. 

 
 
Bijlagen: 

  113111: ontwerp raadsbesluit   
  113092: ontwerpbestemmingsplan Albrandswaardsedijk 43  
  113093: ontwerplankaart Albrandswaardsedijk 43  
  113094: nota van samenvatting en weerlegging zienswijzen  
  113095: zienswijze 1  
  113096: zienswijze 2  
  113097: zienswijze 3  
  113099: zienswijze 4  
  113100: zienswijze 5  
  113101: zienswijze 6  
  113103: zienswijze 7  
  113106: ontwerp inrichting openbare ruimte  
  113107: bouwplan dwarsprofiel  
  113689: Printversie raadsvoorstel Albrandswaardsedijk 43  
 
 

 
Poortugaal, 17 april 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
 

 

 

           

Hans Cats          Mr. Harald M. Bergmann 
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