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Poortugaal, 06 augustus 2012 

Betreft: Voorlopige voorziening en beroepschrift inzake de vaststelling van het 
bestemmingsplan "Albrandswaardsedijk 43" d.d. 11 juni 2012 door de 
gemeente Albrandswaard. 

Geachte heer, mevrouw, 

Hiermee willen wij een voorlopige voorziening aanvragen en beroep instellen 
tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan " 
Albrandswaardsedijk 43" op 11 juni 2012 door de gemeenteraad van 
Albrandswaard. Dit raadsbesluit is geregistreerd onder nr. 113089 bij de 
Gemeente Albrandswaard. 

Een voorlopige voorziening is aangevraagd om te voorkomen dat het 
bestaande pand nu onverwijld gesloopt gaat worden, wat de behandeling van 
de procedure niet ten goede zal komen. 

Het beroep is gebaseerd op onderstaande feiten en argumenten. 

Tijdens de periode van terinzagelegging van het Ontwerp bestemmingsplan 
hebben wij een zienswijze ingediend, welke als zienswijzen nr. 2,3,4 en 5 is 
opgenomen en beantwoord in de zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan 
"Albrandswaardsedijk 43". Een kopie van het desbetreffende extract uit deze 
nota treft u hierbij aan. (Bijlage I). 

Door de gemeenteraad is besloten onze zienswijze ongegrond te verklaren. 
Wij zijn echter van mening dat de motivering daarvoor een aantal hiaten 
vertoont en niet voldoende diepgaand wordt onderbouwd. 

Wij zullen in deze brief onze bezwaren tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan toelichten en tevens ingaan op de motivering van de 
gemeenteraad waarmee onze zienswijze is verworpen. Alhoewel in deze fase 
van het proces wellicht van ondergeschikt belang, vinden wij het allereerst 



belangrijk om de context, van waaruit het bestemmingsplan tot stand is 
gekomen, aan u te schetsen. 

Aan de Albrandswaardsedijk 43 wordt een woonvorm gepland voor 
kleinschalig wonen met zorg. De locatie is naar onze mening zeer 
onzorgvuldig gekozen en is voornamelijk gebaseerd op emoties vanuit het 
verleden, voortgekomen uit een zgn. "gentlemen's agreement" tussen de oud 
directeur van de Woningbouwvereniging Poortugaal en de oud voorzitter van 
de Stichting WISH. Het onroerend goed is vervolgens aangekocht door de 
woningbouwvereniging Poortugaal zonder alle financiële, ruimtelijke en 
maatschappelijke gevolgen eerst uit te zoeken. In eerste instantie was sprake 
van een woon/zorglocatie voor max. 10 bewoners. Al in een zeer vroeg 
stadium is er een 'feestje' gevierd met de gemeente op dit initiatief (14 
december 2010). Op 6 januari 2011 ontvingen wij als bewoners in de 
omgeving van de beoogde locatie een brief waarin dit vermeld stond. Nadien 
zijn de gevolgen - men constateerde dat het eigenlijk niet haalbaar was - pas 
bekend geworden. Toch is er geconcludeerd dat men uiteindelijk niet meer 
terug kon door o.a. de toezeggingen aan de stichting en de investering in het 
inmiddels aangekochte vastgoed. Iets wat dus kennelijk te vroeg is gedaan. 

Het aantal toekomstige bewoners is toen ineens van 10 naar 15 verhoogd om 
de financiering en exploitatie toch rond te kunnen krijgen. Dit gegeven was al 
bekend op 8 maart 2011 , maar is toen niet naar de bewoners in de omgeving 
gecommuniceerd. Het is evident dat een verhoging van het aantal 
toekomstige bewoners binnen dit gebied met 50% een behoorlijke impact 
heeft op de omgeving. Wij vinden het erg kwalijk dat de gemeente ons daar 
niet van in kennis heeft gesteld, temeer daar de kleinschaligheid van het 
Wish-project altijd werd benadrukt. 

Is het in ons democratisch bestel mogelijk dat een gemeente er aan meewerkt 
om, na een omvangrijke 'inschattingsfout' van de woningbouwvereniging, door 
te zetten met een wijziging omgevingsvergunning, zonder er rekening mee te 
houden met wat dit betekent voor de directe omgeving en de omwonenden? 

Zowel de Gemeente als de Woningbouwvereniging heeft geen enkele 
inspanning verricht om alternatieve en mogelijk betere locaties te 
onderzoeken Dit mede omdat de investering van het onroerend goed - dat 
dus zonder sluitende business case is aangekocht - dan een verliespost zou 
zijn. Kennelijk prevaleert het belang van de winst- en verliesrekening van de 
woningbouwvereniging ook voor de Gemeenteraad boven het belang van de 
burgers van de Gemeente Albrandswaard. 

Alle communicatie die er tot nu toe is geweest, is voornamelijk gebaseerd op 
het feit dat "we" als gemeente niet meer terug kunnen. Dus koste wat het kost 
en tegen beter weten in; het project zal er moeten komen. 



Onze bezwaren richten zich voornamelijk op: 

1. De locatie in het algemeen; het enige park in het dorp wordt 
opgeheven. 

Het vast houden aan deze locatie, terwijl er andere panden met ruimte 
parkeergelegenheid in het centrum van het dorp beschikbaar zijn en voor 
deze woonvorm zeer goed gebruikt kunnen worden, lijkt ons in deze tijd 
absoluut niet verantwoord. Leegstand behouden en het park opgeven, is dit 
duurzaam? 

2. De ontsluiting deels over een ANWB fietsroute tegen de dijk op naar 
boven, terwijl het plan benedendijks ligt en er ook ons inziens betrekkelijk 
eenvoudig ontsluiting benedendijks op de bestaande straten gecreëerd kan 
worden. 

Deze ANWB fietsroute wordt veelvuldig gebruikt door schoolgaande kinderen 
en ouderen met scootmobiel. Door het toenemend aantal 
verkeersbewegingen van en naar de locatie wordt de fietsroute onveiliger. 

Daarnaast is in het vigerende bestemmingsplan "Poortugaal Dorp" (bijlage IV) 
opgenomen onder artikel V.2 punt h, dat er bij wijziging in het 
bestemmingsplan ontsluiting zal plaatsvinden via 't Wiel. Iets wat wij als 
omwonenden al vanaf het begin hebben aangegeven en waar constant aan 
voorbij wordt gegaan. 

De motivering van de gemeenteraad om onze zienswijzen niet gegrond te 
verklaren is naar onze mening ook zwak en onvolledig. Wij plaatsen daar per 
onderdeel dan ook de volgende kanttekeningen bij: 

a. De belangen zoals stedenbouw (welstand) , situering, bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid, en toekomstig gebruik zijn volgens de raad voldoende 
afgewogen. Onze vraag is: Wat betekent "voldoende"? Welke normen zijn 
gebruikt voor deze afweging? 

b. Ruim voordat wettelijke inspraaktermijn van 6 weken was verstreken, is 
er reeds overgegaan tot het kappen van bomen in het park ten behoeve van 
de uitvoering van het bouwplan van het WISH huis. Deze handelwijze van de 
gemeente strookt niet met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
Inspraak geven aan de bewoners en tegelijkertijd duidelijk laten zien dat er 
toch niets mee gedaan wordt, door de bomen alvast vooruitlopend op de 
uitvoering van het project te kappen. Dan neem je als gemeente de inspraak 
van burgers, en daarmee de basis van onze democratie, blijkbaar niet 
serieus. De bomenkap werd de omwonenden schriftelijk meegedeeld en 
ondanks het feit dat wij hierover onze verbijstering naar de gemeente hebben 
geuit, kon dit volgens de verantwoordelijke ambtenaar niet meer wachten.. 



Ook hier prevaleerde voor de gemeente overduidelijk het financieel belang 
(tijd = geld) en is voorbij gegaan aan de rechten van de burgers. 

c. Binnen het plangebied is aandacht besteed aan de compensatie en 
behoud van groen en water, aldus de gemeenteraad in haar reactie op onze 
zienswijze. Het is ons in het geheel niet duidelijk waar dit uit bestaat, wij zijn 
hierover niet geïnformeerd. 

d. In de nota van samenvatting en beantwoording zienswijzen 
ontwerpbestemmingsplan "Albrandswaardsedijk 43" staat als reactie bij het 
onttrekken van 50% van het parkje het volgende: Er wordt inderdaad gebruik 
gemaakt van het parkje dat nu openbaar gebied is. Dit parkje blijft in de 
toekomst openbaar en toegankelijk. Hoe kan men bouwen voor 15 
wooneenheden en tegelijkertijd het parkje toegankelijk houden? Geen uitleg 
over het feit dat het park een dubbele bestemming krijgt: zowel park als 
bebouwing. 

e. Aan de bewoners is op de informatie avond toegezegd dat men zal 
proberen een (privé) beukenhaag te behouden. Dit wordt nu als onderdeel 
beschreven in de notulen. Dat het park wordt opgeheven staat nergens 
genoemd. Zijn dit voorbeelden van suggestieve en eenzijdige communicatie 
oftewel in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur? 

f. Bij de ontsluiting van het WISH huis (benedendijks) naar 't Wiel 
(benedendijks) wordt gesproken over een groter hoogteverschil dan bij de 
ontsluiting van het WISH huis (benedendijks) naar de Albrandswaardsedijk 
(bovendijks). Dit is een tegenstrijdige stelling aangezien zowel het WISH huis 
als 't Wiel zich benedendijks bevinden. Het hoogteverschil van boven aan de 
dijk naar benedendijks is altijd groter dan twee locaties benedendijks. Over dit 
punt is ter voorbereiding van de besluitvorming over de vaststelling van het 
bestemmingsplan nog aanvullende informatie (zie bijlage II) opgesteld. 

-Deze aanvullende informatie is in zijn geheel niet behandeld tijdens de 
raadsvergadering?? 

-Deze aanvullende informatie is suggestief en voldoet zowel niet aan het 
zorgvuldigheidsbeginsel als het fair-play beginsel! 

De conclusies genoemd onder tijd, geld en overig zijn na deze onjuiste 
beweringen naar ons idee dan ook ongeldig en in strijd met de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur. 

g. De in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen ontsluiting maakt 
gebruik van de bestaande takking op de Albrandswaardsedijk. De ontsluiting 
wordt wel in noordelijke richting verlengd te opzichte van de huidige situatie. 
Er wordt gesteld dat er meer ruimte gecreëerd wordt. Gelet op het reeds 



bestaande gebruik van de ingang /toe-rit, wordt volgens de gemeente de 
bestaande situatie vanuit verkeerveiligheid zelfs geoptimaliseerd!! Dit 
bestrijden wij ten zeerste, aangezien hierdoor de ontsluiting wel minder stijl 
zal verlopen, maar het hoogteverschil er niet minder op wordt. Om van het 
WISH huis op de dijk te komen blijft het hoogte verschil minimaal 3,20m. Van 
0,60m naar 3,80m boven op de dijk. De ontsluiting van het WISH huis via het 
Wiel zal daarentegen bijna gelijkvloers kunnen verlopen. 

Gezien bovenstaande kunnen wij niet anders dan concluderen dat de 
gemeente zeer onzorgvuldig met ons, de omwonenden, is omgegaan. Er is 
onvoldoende gecommuniceerd over belangrijke zaken, zoals uitbreiding van 
het plan en compensatie van het deels te verdwijnen park. Daarnaast is geen 
blijk gegeven van respect voor de rechten van burgers bij de uitvoering van de 
wettelijke procedures en is in de behandeling van dit project meerdere malen 
blijk gegeven van suggestieve reacties en opmerkingen vanuit gemeente. Wij 
zien dit als een ernstige schending van de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur. Het kan toch niet zo zijn dat een bestemmingsplan op deze 
wijze tot stand komt en onherroepelijk wordt? 

Wij vernemen graag uw uitspraak. 

M. Bianchi 

Mede namens de bewoners van omliggende percelen: 

Albrandswaardsedijk 28, Dhr. en Mevr. Kemper 
Albrandswaardsedijk 26, Dhr. En Mevr. Mark 
Albrandswaardsedijk 24, Dhr. Bianchi en Mevr. De Koning 
Albrandswaardsedijk 22, Dhr. Hazeleger 

Bijlagen: I-Raadsbesluit 113089 
II- Reactie op zienswijzen kenmerk 116384 
III- Aanvullende informatie kenmerk 115807 
IV- Uittreksel bestemmingsplan Poortugaal Dorp 8-2-2000 
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Gemeente 
Albrandsujaard 

RAADSBESLUIT 

Besluit nr.: 113089 
Onderwerp: Procedure tot vaststellen bestemmingsplan "Albrandswaardsedijk 43", ten gunste van de 
realisatie bouwplan Wonen in Samenhang (WISH) op de locatie Albrandswaardsedijk 43 te Poortugaal. 

De raad van de gemeente Albrandswaard; 

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 113089, 17 april 2012; 

BESLUIT: 
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 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
11 juni 2012. 

De griffier, De voorzitter^ 

mr. Renske van der Tempel mr. HaFald M. Bergmann 

1/1 
Besluit nr.: 113089 



Bekendmakingen 
, ., Lees voor Print Terug 

Poortugaal, Albrandswaardsedijk 43, 3171 TE - slopen bestaande woning en bouwen 
woningvoorziening (datum bekendmaking: 13-07-2012) 

Verleend / besloten 
Omgevingsvergunning 
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 juli 2012 
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Hofhoek 5 in Poortugaal. 

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd. 

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: 

• Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. 
• De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de 
ontwerpbeschikking. 
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te 
hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. 
• Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het 
besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. 
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die 
termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De 
beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in 
tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 
50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan 
de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. 



Nota van samenvatting en beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 
"Albrandswaardsedijk 43" te Poortugaal (bouwplan "WISH" (Wonen In SamenHang)). 

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. Onderstaand zijn deze samengevat en beantwoord. De ingediende reacties geven geen 
aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

Indieners zienswijze 
1. Appelant 1 
2. Appelant 2 
3. Appelant 3 
4. Appelant 4 
5. Appelant 5 
6. Appelant6 
7. Appelant 7 

Zienswijzen: Samenvatting en beantwoording 

Zienswijze 
Heeft geen bezwaar tegen het (doen ) 
realiseren van een woonvoorziening (een 
gezinsvervangend tehuis) voor mensen met 
een beperking. Maar de locatie aan de 
Albrandswaardsedijk 43 is te klein voor de 
bouw van 15 wooneenheden en de realisatie 
van een zelfde aantal parkeerplaatsen. 
Het onttrekken van een flink gedeelte, naar 
schatting 50 %, van het huidige parkje is 
onaanvaardbaar en dient vermeden te 
worden. 

Het te verwachten zware verkeer dat tijdens 
de sloop- en de bouwactiviteiten af en aan zal 
rijden betekent veel overlast voor de 
bewoners van de Albrandswaardsedijk. 
Toegang tot de sloop- en bouwlocatie via een 
(tijdelijke ) toegang vanaf De Snip ware 
wenselijk. 

Reactie gemeente 
Het bouwplan van het WISHhuis is in 
maatvoering passend op de locatie 
Albrandswaardsedijk 43. Ook de bijbehorende 
inrichting van het openbaar gebied en de 
benodigde parkeervoorziening voldoet. 

Om de realisatie van de bouw van het WISHhuis 
mogelijk te maken wordt inderdaad gebruik 
gemaakt van een parkje (gemeentegrond) dat nu 
openbaar gebied (groen en water) is; als ook een 
"privaat" deel (perceel nr. 43) dat wordt gebruikt 
voor de bij het bouwplan behorende inrichting 
(parkeervoorziening, etc). Dit parkje blijft in de 
toekomst nog steeds openbaar en toegankelijk 
via het plangebied. 

De voorgenomen bouwhoogte van het pand 
is 10 meter is beduidend hoger dan de 

Er is nog niet definitief besloten hoe de 
verkeerstroom voor het zware bouwverkeer voor 
het bouwen en slopen zal zijn, maar een 
(tijdelijke) toegang vanaf de Snip is zeker een 
optie. Aan deze suggestie kan tegemoet worden 
gekomen. 

Het vigerende bestemmingsplan gaat uit van een 
maximale bouwhoogte van 10 meter. Met 



huidige bebouwing. Bebouwing boven de 
huidige hoogte is voor hen niet acceptabel. 
Gelet op de grootte en hoogte van het te 
realiseren pand kan ik niet anders 
concluderen dan dat het pand niet past bij de 
huidige dijkbebouwing en dus vermeden dient 
te worden. 
Gezocht zal dienen te worden naar een 
geschiktere locatie elders in de gemeente. 
Mijns inziens zijn er, onder andere, nog 
voldoende kavels in de wijk Essendael in 
Rhoon beschikbaar. 

Of de realisatie van de woonvoorziening al 
dan niet doorgang kan vinden is het 
wenselijk, zelfs noodzakelijk, dat de 
Albrandswaardsedijk tussen Delta en het dorp 
in beide richtingen wordt afgesloten voor alle 
verkeer zwaarder dan 7,5 ton. 
De voorgenomen ontsluiting via de huidige en 
aan te passen op en afrit naar de 
Albrandswaardsedijk dient geen doorgang te 
vinden. De enige goede en veilige ontsluiting 
dient gerealiseerd te worden via t Wiel. 

Het is niet nodig om een voorrangskruising te  
doen realiseren. Ook de aanleg van één of  
meerdere zogenaamde flexdrempels is uit  
den boze. Van enige flexibiliteit in dit soort  
drempel is geen sprake, in tegendeel. Zelfs bij  
het passeren met lage snelheid ontstaat er in 

betrekking tot de bouwhoogte wordt dus niet 
afgeweken van het vigerende bestemmingsplan. 
Daarnaast is stedenbouwkundig veel aandacht 
besteed aan het bouwplan. In samenwerking met 
de architect en stedenbouwkundige is gezocht 
naar de juiste vormgeving en situering van het 
WISHhuis. Stedenbouwkundig voldoet het plan. 
Ook welstand heeft positief geadviseerd. 
Het ruimtelijk initiatief dat is ingediend door de 
Woningbouwvereniging ten gunste van de bouw 
van het WISHhuis op de locatie 
Albrandswaardsedijk 43 te Poortugaal is 
beoordeeld en geschikt bevonden. 
Daarbij zijn de genoemde belangen als 
stedenbouw (welstand), situering, bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid en toekomstig gebruik 
voldoende afgewogen. 
Deze reactie richt zich niet op het 
ontwerpbestemmingsplan noch op het bouwplan 
van het WISHhuis. 

De in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen 
ontsluiting is een verantwoorde en veilige 
ontsluiting die gebruik maakt van een bestaande 
aantakking. De ontsluiting blijft aantakken op de 
Albrandswaardsedijk, maar zal in noordelijke 
richting verlegd worden ten opzichte van de 
huidige situatie. Dit mede zodat het parkeren kan 
worden opgelost. 
Om technisch infrastructurele redenen is een 
ontsluiting op de parkeerplaats van zorgcentrum 
de Hooge-Werf/1 Wiel onwenselijk. Zo is het 
hoogteverschil (peilverschil) een reële 
belemmering voor een goede ontsluiting. 
Bovendien zou deze ontsluiting ten koste gaan 
van aantal parkeerplaatsen bij zorgcentrum de 
Hooge-Werf die niet te compenseren zijn. 
In de bestaande situatie is 't Wiel een 
doodlopende weg. Ook vanuit verkeerstechnisch 
oogpunt is het wenselijk dat 't Wiel een 
doodlopende weg blijft. 
De in de inspraak aangegeven bezwaren op het 
gebied van verkeer, te weten de bestaande 
drukte op de fietskruising en de bestaande 
behoefte aan een snelheidsbeperkende 
maatregel, en welke los staan van de komst van 
het WISHhuis, zijn na de inspraak doorgezonden 



de woningen een trilling die onaangenaam is 
en scheuring in de muren van de niet 
onderheide woningen tot gevolg zal hebben. 
Ter voorkoming van het rijden met een 

snelheid van meer dan de toegestane 30 km 
per uur ware het wenselijk dat er gekozen zou 
worden voor handhaving. 

De voorgenomen wijziging van het 
bestemmingsplan en de daarbij te nemen 
verkeersmaatregelen betekenen een 
aantasting van het woongenot en een 
waardevermindering van de woning. 
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat 
de voorgestelde locatie en wijziging van het 
bestemmingsplan in mijn ogen, en die van de 
overige bewoners, ongelukkig en ongewenst 
is. 

en voorgelegd aan de verkeerscommissie. 
De Albrandswaardsedijk is aangewezen als een 
verblijfsgebied en 30 km/h gebied. De dijk is nog 
niet als zodanig ingericht. Dit is bekend bij de 
gemeente. Door de gemeente is een plan 
opgesteld met maatregelen voor de gehele 
Albrandswaardsedijk om de gewenste 30km/h 
inrichting op orde te krijgen. Dit verkeersplan 
wordt afzonderlijk door de gemeente (verkeer)op 
korte termijn met alle dijkbewoners 
gecommuniceerd, en staat los van de 
voorgestelde ontwikkeling bouw WISHhuis. 
Naar aanleiding van de inspraakreactie heeft de 
verkeerscommissie de bestaande situatie 
beoordeeld en stelt maatregelen voor tot 
realiseren voorrangskruising en de aanleg van 
één of meerdere zogenaamde flexdrempels. 
Hiervoor zijn nog geen verkeersbesluiten 
genomen. 

Om aantasting van het woongenot en een 
waardevermindering van de woning te kunnen 
beoordelen wordt geadviseerd een verzoek tot 
planschade in te dienen bij de raad van gemeente 
Albrandswaard. Dit is mogelijk na vaststelling van 
het bestemmingsplan. 

Zienswijze 
De plaatsing van een huis voor kleinschalig 
wonen met zorg is in strijd met het 
bestemmingsplan. De kleinschaligheid is ter 
discussie daar waar het, om de financiële 
haalbaarheid van het plan mogelijk te maken, 
gekozen wordt voor een pand met 15 
bewoners. Iets wat niet meer kleinschalig (in 
relatie tot de gekozen locatie) te noemen is. 

Reactie gemeente 
Het bestemmingsplan Poortugaal Dorp staat de 
ontwikkeling niet rechtstreeks toe. De vigerende 
bestemmingen komen niet overeen met de 
voorgestelde ontwikkeling. Destijds is wel 
gekozen voor een wijzigingsbevoegdheid die het 
mogelijk maakt het noordoostelijk deel van het 
plangebied te ontwikkelen. Omdat in dit geval het 
ruimtelijk initiatief leidend is, is gekozen om de 
bestemmingsplanprocedure op bouwplan niveau 
in te zetten. 
Het bouwplan is een ruimtelijk initiatief van de 
Woningbouwvereniging Poortugaal, gesteund 
door stichting WISH en de ASVZ (een organisatie 
voor zorg- en dienstverlening aan mensen met 
een verstandelijke beperking.) In een 



Met dit plan wordt het enige groene 
plantsoentje in onze gemeente vernietigd. 
Daarnaast is het plaatsen van zo'n 
grootschalig pand op deze plek binnen onze 
gemeente pure cultuurvernietiging en 
financieel discutabel. Dit mede, wetende dat 
er andere locaties, bouwkavels en/of panden 
zijn in onze gemeente die veel beter zouden 
passen. 

De voorgestelde verkeersmaatregelen 
veranderen niet de toename van 
verkeersintensiteit op de 
Albrandswaardsedijk, en de afrit direct 
tegenover de ingang van onze woning aan de 
Albrandswaardsedijk 24. De voorgestelde 
verkeersmaatregelen zijn gericht op het 
terugdringen van de snelheid aan de dijk en 
het regelen van de verkeerssituatie maar niet 
op vermindering van verkeersdruk. 
Daarnaast maken wij ernstig bezwaar op de 
plaatsing van een flexdrempel. Hierdoor 
zullen er meer trillingen komen in onze niet 
onderheide woning, met waarschijnlijke 
scheurvorming tot gevolg. Iets wat zeker tot 
waardevermindering van onze woning zal 
leiden. 

samenwerkingsovereenkomst tussen WISH, WBV 
Poortugaal en ASVZ zijn afspraken vastgelegd. 
Het bouwplan van het WISHhuis is in 
maatvoering passend op de locatie 
Albrandswaardsedijk 43. Ook de bijbehorende 
inrichting van het openbaar gebied en de 
benodigde parkeervoorziening voldoet. 
Voor de bouw van het WISHhuis wordt inderdaad 
gebruik gemaakt van een stuk gemeentegrond 
dat nu in gebruik is als openbaar gebied (parkje). 
Het parkje heeft geen cultuurhistorische 
aanduiding (status). Binnen het plangebied is 
aandacht besteed aan compensatie en behoud 
van groen en water. 
Het ruimtelijk initiatief dat is ingediend door de 
Woningbouwvereniging ten gunste van de bouw 
van het WISHhuis op de locatie 
Albrandswaardsedijk 43 te Poortugaal is 
beoordeeld en geschikt bevonden. 
Daarbij zijn de genoemde belangen als 
stedenbouw (welstand), situering, bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid, uitvoerbaarheid en toekomstig 
gebruik voldoende afgewogen. 
De in de inspraak aangegeven bezwaren op het 
gebied van verkeer, te weten de bestaande 
drukte op de dijk en afrit en de behoefte aan een 
snelheidsbeperkende maatregel, -welke los staan 
van de komst van het WISHhuis- zijn na de 
inspraak doorgezonden en voorgelegd aan de 
verkeerscommissie. 
Naar aanleiding van de inspraakreactie heeft de 
verkeerscommissie de bestaande situatie 
beoordeeld en stelt maatregelen voor van 
realiseren voorrangskruising en de aanleg van 
één of meerdere zogenaamde flexdrempels. 
In dat kader merken we nog op: De 
Albrandswaardsedijk is aangewezen als een 
verblijfsgebied en 30 km/h gebied. De dijk is nog 
niet als zodanig ingericht. Dit is bekend bij de 
gemeente. Door de gemeente is een plan 
opgesteld met maatregelen voor de gehele 
Albrandswaardsedijk om de gewenste 30km/h 
inrichting op orde te krijgen. Dit verkeersplan 
wordt afzonderlijk door de gemeente (verkeer) op 
korte termijn met alle dijkbewoners 
gecommuniceerd, en staat los van de 
voorgestelde ontwikkeling bouw WISHhuis. 
Dit verkeersplan wordt afzonderlijk door de 
gemeente (verkeer)op korte termijn met alle 



Bij de keuze van de ontsluiting van het te 
bouwen WISH-Huis via de 
Albrandswaardsedijk neemt de algemene 
verkeersdrukte op de dijk zeer zeker toe. Dit 
terwijl de dijk, die ooit als B-weg gold, hier 
niet op berekend is. Doordat het WISH-huis in 
de toekomst volgens het 
ontwerpbestemmingsplan per (vracht)wagen 
alleen via de dijk te bereiken is betekent dit 
een extra toename van personen- en 
vrachtwagens voor personeel, bevoorrading 
en bezoekers. 
In de voorgestelde aanpassingen op het 
voorontwerp stelt u tevens dat het een 
voordeel is dat er op de oprit nu al meerdere 
verkeerstromen zijn, voornamelijk 
fietsverkeer. Wij spreken dat ten sterkste 
tegen. Mede door de te verwachte toename 
van de verkeersdrukte zal de waarde van 
onze woning dalen en tevens zal hiermee ook 
ons woongenot zwaar afnemen. 

Het is noodzaak dat de dijk weer verkeersluw 
moet worden. De dijk is niet berekend op 
zware verkeersintensiteit en de belendende 
panden ondervinden schade en grote hinder. 
De voorgestelde gekozen ontsluiting van het 
WISHhuis via de Albrandswaardsedijk 
vergroot juist de verkeersdruk, ook aan de 
kant van Delta. Een deel van de bezoekers, 
personeel en leveranciers zullen namelijk 
vanaf die kant van de dijk het WISHhuis 
benaderen. Dit is tegenstrijdig met de 
toezegging van de burgemeester tijdens 
betreffende inloopavond om de relatief drukke 
verkeerssituatie op de dijk met betrokken 
partijen nog eens onder de loep te nemen en 
aan te willen pakken. 

dijkbewoners gecommuniceerd, en staat los van  
de voorgestelde ontwikkeling bouw WISHhuis. 
De komst van het WISHhuis zal de drukte en 
verkeersintensiteit op de Albrandswaardsedijk 
nauwelijks beinvloeden. Ook wordt het WISHhuis 
niet anders bevoorraad dan de bestaande 
woningen gelegen aan de Albrandswaardsedijk. 
De in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen 
ontsluiting maakt gebruik van de bestaande 
aantakking op de Albrandswaardsedijk. De 
ontsluiting wordt wel in noordelijke richting 
verlegd ten opzichte van de huidige situatie. Er 
wordt meer ruimte gecreëerd. Gelet op het reeds 
bestaande gebruik van de toerit, wordt de 
bestaande situatie vanuit verkeersveiligheid zelfs 
geoptimaliseerd. 

Wel is aandacht besteed aan de parkeerbehoefte.  
Het is te verwachten dat de toekomstige  
ontwikkeling ervoor zal zorgen dat er een grotere  
parkeerdruk komt. Met het realiseren van vijftien  
wooneenheden betekent dit een realisatie van  
minimaal vijftien parkeerplaatsen, inclusief één  
gehandicaptenparkeerplaats. Deze  
parkeerplaatsen worden voorzien aan de  
oostzijde van het plangebied, aansluitend op de  
Albrandswaardsedijk. 

Bij onze keuze om de woning aan de 

Dé Albrandswaardsedijk is aangewezen als een  
verblijfsgebied en 30 km/h gebied. De dijk is nog  
niet als zodanig ingericht. Dit is bekend bij de  
gemeente. De gemeente heeft de bestaande  
situatie van de gehele Albrandswaardsedijk  
beoordeeld en heeft een plan opgesteld met  
maatregelen voor de Albrandswaardsedijk om de  
gewenste 30km/h inrichting op orde te krijgen. Dit  
verkeersplan wordt op korte termijn met bewoners  
gecommuniceerd, maar staat los van de  
voorgestelde ontwikkeling bouw WISH huis.  
De voorgestelde ontsluiting van het WISH huis is  
er een die gebruik maakt van de bestaande  
aantakking. De komst van het WISH huis zal de  
verkeersdruk op de dijk nauwelijks beïnvloeden.  
De ontsluiting verloopt op dezelfde wijze als nu  
het geval is. De enige verandering is een  
verbreding hiervan en een bredere uitloop naar  
het noorden toe. Dit zodat het parkeren kan  
worden opgelost. De veiligheid wordt  
gewaarborgd door de parkeerplaatsen direct aan  
te laten sluiten op de perceelsontsluitingsweg.  
Het is juist dat op dit punt het bestemmingsplan 



Albrandswaardsedijk 24 te kopen heeft het 
zwaarwegend meegespeeld dat er in het 
huidige bestemmingsplan is opgenomen dat 
ontsluiting van eventuele toekomstige 
woningbouw op de locatie van het 
toekomstige WISHhuis via het Wiel moet 
plaatsvinden. Wij zijn van mening dat bij 
eventuele bebouwing, ontsluiting via 't Wiel de 
enige oplossing is. Wij voelen ons zeer 
gedupeerd omdat het voorstel is op dit 
belangrijke punt van het bestemmingsplan af 
te wijken. 

Poortugaal Dorp de ontwikkeling niet rechtstreeks 
toelaat. Destijds is wel gekozen voor een 
wijzigingsbevoegdheid die het mogelijk maakt het 
plangebied te ontwikkelen. Omdat in dit geval het 
ruimtelijk initiatief leidend is, is gekozen om de 
bestemmingsplanprocedure op bouwplan niveau 
in te zetten. 
Om technisch infrastructurele redenen is een 
ontsluiting op de parkeerplaats van de Hooge-
Werf/ t Wiel onwenselijk. Zo is het hoogteverschil 
(peilverschil) een reële belemmering voor een 
goede ontsluiting. Bovendien zou deze ontsluiting 
ten koste gaan van aantal parkeerplaatsen bij de 
Hooge-Werf die niet te compenseren zijn. In de 
bestaande situatie is 't Wiel een doodlopende 
weg. Ook vanuit verkeerstechnisch oogpunt is het 
wenselijk dat 't Wiel een doodlopende weg blijft. 
De voorgestane bereikbaarheid van het 
WISHhuis zal gebruikmaken van dezelfde 
ontsluiting als in de huidige situatie. 

Zienswijze 
Bezwaar tegen de situering en ontsluiting van 
de toegang van het toekomstige WISH-huis. 
De situering betekent aantasting van het 
aanzien van een mooi stuk groen, door het 
verwijderen van bomen en het volbouwen van 
een te klein stukje grond. Teruggang in het 
woongenot van de bewoners. Ook moeilijk 
bereikbaar voor bijvoorbeeld hulpdiensten 
etc. door de aanwezigheid van de dijk en de 
geplande smalle, kronkelige op-/afrit op een 
onoverzichtelijk punt. Ik kan mij niet 
voorstellen dat er binnen het dorp geen 
geschiktere plek te vinden is waar de 
bewoners bijvoorbeeld ook meer de ruimte 
hebben voor buitenactiviteiten. 
Er zal een toename van de verkeersintensiteit 
op de Albrandswaardsedijk en een 
intensiever gebruik van de afrit tegenover 
mijn woning komen. De afrit wordt al 
veelvuldig gebruikt door automobilisten om te 
keren en te stoppen om elkaar op de te 
smalle dijk te laten passeren. Daar doorheen 
loopt de doorgaande ANWB-fietsroute, de 
doorgaande fietsroute voor scholieren en voor 
recreanten in de weekenden. De uitrit bevindt 

Reactie gemeente 
Het ruimtelijk initiatief van de 
Woningbouwvereniging ten gunste van de bouw 
van het WISHhuis op de locatie 
Albrandswaardsedijk 43 te Poortugaal is 
beoordeeld en geschikt bevonden. Daarbij zijn de 
genoemde belangen als stedenbouw (welstand), 
situering, bereikbaarheid, uitvoerbaarheid, 
verkeersveiligheid en toekomstig gebruik 
voldoende afgewogen. 

De komst van het WISHhuis zal de drukte en 
verkeersintensiteit op de Albrandswaardsedijk 
nauwelijks beïnvloeden. 
De ook in de inspraak aangegeven bezwaren op 
het gebied van verkeer(sintensiteit), te weten de 
bestaande drukte op de dijk, afrit en fietsroute, de 
onoverzichtelijkheid van de bocht en de behoefte 
aan een snelheidsbeperkende maatregel, staan 
los van de komst van het WISHhuis. Wel zijn 
deze bezwaren na de inspraak doorgezonden en 



zicht bovendien vlak voor een 
onoverzichtelijke bocht in de dijk, waar 
veelvuldig met grote snelheid doorheen 
gereden wordt. 
De door u voorgestelde verkeersmaatregelen 
in het huidige plan, rekening houdend met 
onze inspraakreactie, vormen geen goede 
aanpassingen van de verkeerssituatie. De 
door u voorgestelde verkeersmaatregelen zijn 
gericht op het terugdringen van de snelheid 
op de dijk en het regelen van de 
verkeerssituatie maar niet op vermindering 
van verkeersdruk. Sterker nog ik maak ook 
bezwaar tegen één van de door u 
voorgestelde verkeersmaatregelen, plaatsing 
van een flexdrempel. Hierdoor heb ik kans op 
trillingen in mijn, niet onderheide, huis met 
mogelijk scheurvorming tot gevolg en 
daardoor waardevermindering van mijn 
woning. 

Door de keuze voor ontsluiting van het 
WISHhuis via de Albrandswaardsedijk neemt 
de verkeersintensiteit op de dijk nog meer 
toe. Dit terwijl de dijk, die ooit als B-weg gold, 
hier niet op berekend is. Doordat het WISH
huis per wagen alleen via de dijk te bereiken 
is, betekent dit een extra toename van 
wagens van personeel, bezoekers, taxibusjes 
en hulpdiensten. Ook zal het zwaardere 
verkeer toenemen want het WISH-huis moet 
bevoorraad worden. 

Tijdens de inloopavond voor bewoners bij het  
Delta-ziekenhuis, een bijeenkomst op 26  
januari jl., hebben de aanwezigen  
aangegeven dat de dijk weer verkeersluw  
moet worden. De gekozen ontsluiting van het 

voorgelegd aan de verkeerscommissie. 
De verkeerscommissie heeft de bestaande 
situatie beoordeeld en stelt maatregelen voor van 
realiseren voorrangskruising en de aanleg van 
één of meerdere zogenaamde flexdrempels. 
Deze maatregelen zullen afzonderlijk door de 
verkeerscommissie worden gecommuniceerd met 
de bewoners aan de dijk. Er zijn nog geen 
verkeersbesluiten genomen. Wel is er door de 
gemeente een plan opgesteld met maatregelen 
voor de gehele Albrandswaardsedijk om de 
gewenste 30km/h inrichting op orde te krijgen. Dit 
verkeersplan wordt afzonderlijk door de gemeente 
(verkeer) op korte termijn met alle dijkbewoners 
gecommuniceerd, en staat los van de 
voorgestelde ontwikkeling bouw WISHhuis. 

De komst van het WISHhuis zal de drukte en 
verkeersintensiteit op de Albrandswaardsedijk 
nauwelijks beïnvloeden. Ook wordt het WISHhuis 
niet anders bevoorraad dan de bestaande 
woningen gelegen aan de Albrandswaardsedijk. 
De in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen 
ontsluiting maakt gebruik van de bestaande 
aantakking op de Albrandswaardsedijk. De 
ontsluiting wordt wel in noordelijke richting 
verlegd ten opzichte van de huidige situatie. Er 
wordt meer ruimte gecreëerd. Gelet op het reeds 
bestaande gebruik van de uitrit, wordt de 
bestaande situatie vanuit verkeersveiligheid zelfs 
geoptimaliseerd. 
Wel is aandacht besteed aan de parkeerbehoefte. 
Het is te verwachten dat de toekomstige 
ontwikkeling ervoor zal zorgen dat er een grotere 
parkeerdruk komt. Met het realiseren van vijftien 
wooneenheden betekent dit een realisatie van 
minimaal vijftien parkeerplaatsen, inclusief één 
gehandicaptenparkeerplaats. Deze 
parkeerplaatsen worden voorzien aan de 
oostzijde van het plangebied, aansluitend op de 
Albrandswaardsedijk. 
De Albrandswaardsedijk is aangewezen als een  
verblijfsgebied en 30 km/h gebied. De dijk is nog  
niet als zodanig ingericht. Dit is bekend bij de  
gemeente. De gemeente heeft de bestaande  
situatie van de gehele Albrandswaardsedijk 



WISH-huis vergroot juist de verkeersdruk. 
Een deel van de bezoekers, personeel en 
leveranciers zullen vanaf die kant van de dijk 
het WISH-huis benaderen. 

beoordeeld en heeft een plan opgesteld met  
maatregelen voor de Albrandswaardsedijk om de  
gewenste 30km/h inrichting op orde te krijgen.  
Dit verkeersplan wordt afzonderlijk door de  
gemeente (verkeer) op korte termijn met alle  
dijkbewoners gecommuniceerd, en staat los van  
de voorgestelde ontwikkeling bouw WISHhuis. 

U stelt dat het een voordeel is dat er op de 
oprit nu al meerdere verkeerstromen zijn, 
voornamelijk fietsverkeer. Ik ben van mening 
dat dit geen voordeel is en dat u de drukte bij 
de oprit aan de Albrandswaardsedijk 43 
onderschat. De door u voorgestelde 
verkeersmaatregelen brengen geen wijziging 
in de toenemende verkeersdruk en daar richt 
mijn bezwaar zich tegen. Door de 
toegenomen verkeersdruk neemt mijn 
woongenot af. 
Een flexdrempel kan hooguit de snelheid 
terugdringen en zal meer trillingen in mijn 
woning tot gevolg hebben. 
Het instellen van een stopkruising om de 
voorrang te regelen, vind ik een vreemde 
maatregel. Ik ga er nu vooralsnog vanuit dat 
voor plaatsing van het verkeersbord al een 
verkeersbesluit is genomen. Met de 
voorrangskruising geeft u aan dat de oprit in 
uw ogen een druk verkeerspunt wordt, 
immers anders hoeft de voorrang niet 
geregeld te worden. Ik kan me namelijk niet 
voorstellen dat u dit bord in de huidige situatie 
zou plaatsen wanneer u dat nodig vindt om 
de veiligheid voor fietsers en gebruikers van 
de oprit te vergroten. 

De in de inspraak aangegeven bezwaren op het 
gebied van verkeer(sintensiteit), te weten de 
bestaande drukte op de dijk zijn na de inspraak 
doorgezonden en voorgelegd aan de 
verkeerscommissie. 
De verkeerscommissie heeft de bestaande 
situatie beoordeeld en stelt maatregelen voor van 
realiseren voorrangskruising en de aanleg van 
één of meerdere zogenaamde flexdrempels. 
Deze maatregelen zullen afzonderlijk door de 
verkeerscommissie worden gecommuniceerd met 
de bewoners aan de dijk. Er zijn nog geen 
verkeersbesluiten genomen. Wel is er een plan 
opgesteld met maatregelen voor de gehele 
Albrandswaardsedijk om de gewenste 30km/h 
inrichting op orde te krijgen. Dit verkeersplan 
wordt afzonderlijk door de gemeente (verkeer) op 
korte termijn met alle dijkbewoners 
gecommuniceerd, en staat los van de 
voorgestelde ontwikkeling bouw WISHhuis. 

Voordat wij onze woning aan de  
Albrandswaardsedijk 26 kochten, hebben we  
het bestemmingsplan ingezien. Het heeft in  
onze overweging om de woning te kopen  
meegespeeld dat in het bestemmingsplan is  
opgenomen dat ontsluiting van eventuele  
woningbouw op de locatie van het  
toekomstige WISH-huis via het Wiel moet  
plaatsvinden. Nu wordt daar in het  
voorontwerpbestemmingsplan, mogelijk  
vanwege financiële argumenten, aan voorbij  
gegaan. Ik ben van mening dat ontsluiting via  
het Wiel de beste oplossing is.  
Door de toename van de verkeersdrukte en  
de verbreding van de oprit voor mijn woning, 

Het is juist dat op dit punt het bestemmingsplan 
Poortugaal Dorp de ontwikkeling niet rechtstreeks 
toelaat. Destijds is wel gekozen voor een 
wijzigingsbevoegdheid die het mogelijk maakt het 
plangebied te ontwikkelen. Omdat in dit geval het 
ruimtelijk initiatief leidend is, is gekozen om de 
bestemmingsplanprocedure op bouwplan niveau 
in te zetten. 
Om technisch infrastructurele redenen is een  
ontsluiting op de parkeerplaats van de Hooge- 
Werf/ t Wiel onwenselijk. Zo is het hoogteverschil  
(peilverschil) een reële belemmering voor een  
goede ontsluiting. Bovendien zou deze ontsluiting  
ten koste gaan van aantal parkeerplaatsen bij de  
Hooge-Werf die niet te compenseren zijn. In de 



waarin het huidige bestemmingsplan niet 
voorziet zal de waarde van mijn woning dalen 
en neemt mijn woongenot af. 

bestaande situatie is 't Wiel een doodlopende 
weg. Ook vanuit verkeerstechnisch oogpunt is het 
wenselijk dat 't Wiel een doodlopende weg blijft. 
De voorgestane bereikbaarheid van het 
WISHhuis zal gebruikmaken van dezelfde 
ontsluiting als in de huidige situatie. 
Om aantasting van het woongenot en een 
waardevermindering van de woning te kunnen 
beoordelen wordt geadviseerd een verzoek tot 
planschade in te dienen bij de raad van gemeente 
Albrandswaard. Dit is mogelijk na vaststelling van 
het bestemmingsplan. 

Zienswijze 
Bezwaar tegen de ontsluiting en toegang 
WISH-huis, vanwege de toename van de 
verkeersintensiteit op de Albrandswaardsedijk 
en het intensievere gebruik van de afrit 
tegenover mijn woning. De voorgestelde 
verkeersmaatregelen brengen daarin geen 
verandering. De voorgestelde flexdrempel zal 
juist overlast veroorzaken. Dit veroorzaakt 
trillingen in mijn, niet onderheide, woning met 
mogelijk scheurvorming tot gevolg en 
daardoor waardevermindering. 

Reactie gemeente 

Door de keuze voor ontsluiting neemt de 
verkeersintensiteit op de dijk toe. Dit terwijl de 
dijk, die ooit als B-weg gold, hier niet op 
berekend is. Doordat het WISH-huis in de 
toekomst per wagen alleen via de dijk te 
bereiken is, betekent dit een extra toename 
van personenwagens voor personeel en 
bezoekers. Ook zal het zwaardere verkeer 
toenemen want het WISH-huis moet 

De komst van het WISHhuis zal de drukte en 
verkeersintensiteit op de Albrandswaardsedijk 
nauwelijks beïnvloeden. 
De ook in de inspraak aangegeven bezwaren op 
het gebied van verkeer(sintensiteit), zoals 
genoemde drukte op de dijk en afrit, zijn 
doorgezonden en voorgelegd aan de 
verkeerscommissie. 
De verkeerscommissie heeft de bestaande 
situatie beoordeeld en stelt maatregelen voor van 
realiseren voorrangskruising en de aanleg van 
één of meerdere zogenaamde flexdrempels. 
Deze maatregelen zullen afzonderlijk door de 
verkeerscommissie worden gecommuniceerd met 
de bewoners aan de dijk. Er zijn nog geen 
verkeersbesluiten genomen. 
Wel is er door de gemeente een plan opgesteld 
met maatregelen voor de gehele 
Albrandswaardsedijk om de gewenste 30km/h 
inrichting op orde te krijgen. Dit verkeersplan 
wordt afzonderlijk door de gemeente (verkeer)op 
korte termijn met alle dijkbewoners 
gecommuniceerd, en staat los van de 
voorgestelde ontwikkeling bouw WISHhuis. 

De komst van het WISHhuis zal de drukte en 
verkeersintensiteit op de Albrandswaardsedijk 
nauwelijks beïnvloeden. Ook wordt het WISHhuis 
niet anders bevoorraad dan de bestaande 
woningen gelegen aan de Albrandswaardsedijk 
en is de bereikbaarheid verzekerd, ook in geval 
van calamiteiten. 
De in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen 
ontsluiting maakt gebruik van de bestaande 



bevoorraad worden. Bovendien vraag ik me 
af of hulpdiensten in geval van calamiteiten 
het toekomstige WISH-huis tijdig kunnen 
bereiken. 

U stelt dat het een voordeel is dat er op de 
oprit nu al meerdere verkeerstromen zijn, 
voornamelijk fietsverkeer. Ik ben van mening 
dat dit geen voordeel is en dat u de drukte bij 
de oprit aan de Albrandswaardsedijk 43 
onderschat. De door u voorgestelde 
verkeersmaatregelen brengen geen wijziging 
in de toenemende verkeersdruk en daar richt 
mijn bezwaar zich tegen. Door de 
toegenomen verkeersdruk neemt mijn 
woongenot af. Een flexdrempel kan hooguit 
de snelheid terugdringen en zal meer 
trillingen in mijn woning tot gevolg hebben. 
Is voor plaatsing van het verkeersbord een 
verkeersbesluit genomen? Met de 
voorrangskruising geeft u aan dat de oprit in 
uw ogen een druk verkeerspunt wordt. 

aantakking op de Albrandswaardsedijk. De 
ontsluiting wordt wel in noordelijke richting 
verlegd ten opzichte van de huidige situatie. Er 
wordt meer ruimte gecreëerd. Gelet op het reeds 
bestaande gebruik van de uitrit, wordt de 
bestaande situatie vanuit verkeersveiligheid zelfs 
geoptimaliseerd. 
Wel is aandacht besteed aan de parkeerbehoefte. 
Het is te verwachten dat de toekomstige 
ontwikkeling ervoor zal zorgen dat er een grotere 
parkeerdruk komt. Met het realiseren van vijftien 
wooneenheden betekent dit een realisatie van 
minimaal vijftien parkeerplaatsen, inclusief één 
gehandicaptenparkeerplaats. Deze 
parkeerplaatsen worden voorzien aan de 
oostzijde van het plangebied, aansluitend op de 
Albrandswaardsedijk. 

Door de toename van de verkeersdrukte en 
de verbreding van de oprit voor mijn woning, 
waarin het huidige bestemmingsplan niet 
voorziet zal de waarde van mijn woning 
dalen. Ook mijn woongenot neemt af. 

De gemeente kent geen kapvergunning. 
Tegen de kap van populieren voor de komst 
van het WISH huis kan ik geen bezwaar 
maken. Ik vind het vreemd dat u begint met 
de kap van bomen voordat de inspraak over 
de komst van het WISHhuis is afgerond. U 
geeft hiermee wel een heel vreemd signaal 
af. 

De in de inspraak aangegeven bezwaren op het 
gebied van verkeer(sintensiteit), te weten de 
bestaande drukte op de dijk en oprit zijn na de 
inspraak doorgezonden en voorgelegd aan de 
verkeerscommissie. 
De verkeerscommissie heeft de bestaande 
situatie beoordeeld en stelt maatregelen voor van 
realiseren voorrangskruising en de aanleg van 
één of meerdere zogenaamde flexdrempels. Er 
zijn nog geen verkeersbesluiten genomen. Wel is . 
er een plan opgesteld met maatregelen voor de 
gehele Albrandswaardsedijk om de gewenste 
30km/h inrichting op orde te krijgen. Dit 
verkeersplan wordt afzonderlijk door de gemeente 
(verkeer) op korte termijn met alle dijkbewoners 
gecommuniceerd, en staat los van de 
voorgestelde ontwikkeling bouw WISHhuis. 

Om aantasting van het woongenot en een 
waardevermindering van de woning te kunnen 
beoordelen wordt geadviseerd een verzoek tot 
planschade in te dienen bij de raad van gemeente 
Albrandswaard. Dit is mogelijk na vaststelling van 
het bestemmingsplan. 
In het plangebied zal om het WISH-huis te 
bouwen, zoveel mogelijk de bestaande bomen 
worden ontzien. 1 linde en 2 populieren staan in 
het bouwvlak van het WISH-huis. De linde is 
verplaatst in november (2011), aangezien dit de 
beste tijdperiode is om een boom te verplaatsen. 
De twee populieren die te groot en te oud zijn om 
te verplaatsen, zijn gekapt en worden 
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gecompenseerd. Twee nieuwe bomen worden 
teruggeplant, bij voorkeur zo dicht mogelijk op het 
plangebied. Doordat het broedseizoen voor 
vogels loopt van maart tot juli, zijn deze 
werkzaamheden voor maart uitgevoerd. 
Over de kap en herplant en de motivatie zijn de 
belanghebbenden schriftelijk geïnformeerd. 

5/6 Zienswijze 
Geven aan volledig achter het initiatief van 
WISH te staan. Maar maken bezwaar tegen 
het vernietigen van het unieke en 
waardevolle parkje gelegen tussen De Snip 
en de Albrandswaardsedijk. 
Bij realisatie van het plan WISH op deze 
locatie wordt een kernwaarde van de 
gemeente geschonden en zou het uitvoeren 
van het project pure cultuurvernietiging zijn. 
Indieners zijn van mening dat er tal van 
braakliggende kavels met een 
bouwbestemming zijn die een uitstekend 
alternatief vormen voor de uitvoering voor de 
plannen van WISH. Daarmee is het wijziging 
van het bestemmingsplan onnodig. 

De omvang van het bouwwerk is van dien 
aard dat de locatie ongelukkig is als het gaat 
om de verkeersstromen. Af- en aanvoer van 
bewoners en leveranciers (vrachtverkeer) zal 
een ongepaste verkeersdruk op de 
Albrandswaardsedijk geven. Dit gaat 
gevaarlijke situaties opleveren voor onder 
meer jonge schoolgaande jeugd op de fiets 
maar uiteraard ook voor andere 
weggebruikers. 

Reactie gemeente 
Voor de bouw van het WISHhuis wordt 
inderdaad gebruik gemaakt van een stuk 
gemeentegrond dat nu in gebruik is als 
openbaar gebied (parkje). Het parkje heeft geen 
nadere aanduiding. Binnen het plangebied is 
aandacht besteed aan compensatie en behoud 
van groen en water. 
Het ruimtelijk initiatief dat is ingediend door de 
Woningbouwvereniging ten gunste van de bouw 
van het WISHhuis op de locatie 
Albrandswaardsedijk 43 te Poortugaal is 
beoordeeld en geschikt bevonden. 
Het is juist dat op dit punt het bestemmingsplan 
Poortugaal Dorp de ontwikkeling niet 
rechtstreeks toelaat. Destijds is wel gekozen 
voor een wijzigingsbevoegdheid die het mogelijk 
maakt het plangebied te ontwikkelen. Omdat in 
dit geval het ruimtelijk initiatief leidend is, is 
gekozen om de bestemmingsplanprocedure op 
bouwplan niveau in te zetten. 

Snelheidsbeperkende maatregelen zullen  
nooit afdoende zijn, omdat dit al jaren geldt 

Het WISHhuis wordt niet anders bevoorraad dan 
de bestaande woningen gelegen aan de 
Albrandswaardsedijk en ook is de 
bereikbaarheid verzekerd. Verkeersbewegingen 
zijn beperkt tot 's morgens en 's middags (busjes 
die bewoners halen en brengen). Verder hebben 
de bewoners gewone mobiliteit voor het dorp 
waar zij te voet of per fiets heen kunnen. 
De in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen 
ontsluiting maakt gebruik van de bestaande 
aantakking op de Albrandswaardsedijk. De 
ontsluiting wordt wel in noordelijke richting 
verlegd ten opzichte van de huidige situatie. Er 
wordt meer ruimte gecreëerd. Gelet op het reeds 
bestaande gebruik van de toerit, wordt de 
bestaande situatie vanuit verkeersveiligheid 
zelfs geoptimaliseerd. 
De Albrandswaardsedijk is aangewezen als een  
verblijfsgebied en 30 km/h gebied. De dijk is nog 
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en niemand zich er aan houdt. Maar al zou 
men zich houden aan de 30km/u limiet dan 
nog is de dijk te smal om vrachtauto's op een 
veilige wijze fietsers te laten passeren. Onder 
normale omstandigheden zal dit tot 
gevaarlijke situaties leiden maar zeker ook in 
geval van calamiteiten. Op zijn minst zal er 
een voor het snelverkeer een fysieke 
afscheiding met een fietspad moeten worden 
gecreëerd, om een redelijk veilige situatie te 
bewerkstelligen. Tevens zullen er 
voorzieningen moeten worden aangebracht 
om vrachtverkeer op een veilige wijze 
personenauto's te laten passeren. 
Gezien de aard van het geplande bouwwerk 
vragen wij ons tot slot af of het überhaupt 
mogelijk is om een Brandbeheersing of een 
rampbestrijdingsplan te maken dat aan de 
door de gemeente gestelde eisen voldoet. 

niet als zodanig ingericht. Dit is bekend bij de 
gemeente. De gemeente heeft de bestaande 
situatie van de gehele Albrandswaardsedijk 
beoordeeld en heeft een plan opgesteld met 
maatregelen voor de Albrandswaardsedijk om 
de gewenste 30km/h inrichting op orde te 
krijgen. Dit verkeersplan wordt afzonderlijk door 
de gemeente (verkeer)op korte termijn met alle 
dijkbewoners gecommuniceerd, en staat los van 
de voorgestelde ontwikkeling bouw WISHhuis. 

Het ruimtelijk initiatief van de 
Woningbouwvereniging ten gunste van de bouw 
van het WISHhuis op de locatie 
Albrandswaardsedijk 43 te Poortugaal is 
beoordeeld en geschikt bevonden. Daarbij zijn 
de genoemde belangen als stedenbouw 
(welstand), situering, bereikbaarheid, 
uitvoerbaarheid, verkeersveiligheid en 
toekomstig gebruik voldoende afgewogen. 

Door te kiezen voor deze locatie zullen de 
stichtingskosten zodanig zijn dat het 
nauwelijks mogelijk is om een gezonde 
financiële situatie te creëren zonder injecties 
van buiten af. Het WISH huis is berekend op 
15 bewoners maar er zijn slechts 9 bewoners 
aangemeld. Wij vragen ons af of dit de. 
zoveelste financiële dwaling van een 
woningbouwcoöperatie wordt en welke 
bewoners worden er toegelaten als de 
resterende 40% niet wordt gehaald. 

Het bouwplan is een ruimtelijk initiatief van de 
Woningbouwvereniging Poortugaal, gesteund 
door stichting WISH en de ASVZ (een 
organisatie voor zorg- en dienstverlening aan 
mensen met een verstandelijke beperking.) In 
een samenwerkingsovereenkomst tussen WISH, 
WBV Poortugaal en ASVZ zijn de afspraken 
vastgelegd. 
Het bouwplan houdt rekening met zorgverlening 
voor 15 personen en niet met de 9 aangemelde 
zorgbehoevenden. Wanneer van 9 personen 
wordt uitgegaan kan dit belemmerend werken in 
de toekomstige zorgverlening. Medewerking 
wordt daarom verleend aan een bouwplan voor 
15 zorgbehoevenden. 

Deze locatie is niet geschikt voor de 
ontwikkeling van de plannen van WISH en er 
zijn voldoende alternatieve locaties binnen 
de gemeente voor handen om het project op 
een betere wijze te realiseren. Het huidige 
bestemmingsplan moet ongewijzigd blijven. 

Het ruimtelijk initiatief van de 
Woningbouwvereniging ten gunste van de bouw 
van het WISHhuis op de locatie 
Albrandswaardsedijk 43 te Poortugaal is 
beoordeeld en geschikt bevonden. Daarbij zijn 
de genoemde belangen als stedenbouw 
(welstand), situering, bereikbaarheid, 
uitvoerbaarheid, verkeersveiligheid en 
toekomstig gebruik voldoende afgewogen. 

Zienswijze 7 
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Deze mail is op 16 maart 2012 via infoOialbrandswaard.nl ingediend. De termijn om een schriftelijke 
zienswijze in te dienen was van 3 februari t/m 15 maart 2012. Vastgesteld kan worden dat deze 
reactie per mail, buiten de wettelijke termijn is ingediend. Voorgesteld wordt deze zienswijze niet 
ontvankelijk te verklaren. 
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Gemeente 
Albrandsujaard 

Aan M. de Koning en M. Bianchi 
Albrandswaardsedijk 24 
3171 TH POORTUGAAL 

Datum 

Betreft 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

Email 

Bijlage(n) 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

CC 

25 juni 2012 
Reactie op Uw zienswijze 
Corry de Klerk 
010 506 17 04 
c.d.klerk@albrandswaard.nl 

116384 

V l o n d e r 

2. 5 J 

Hofhoek 5 

3176 PD Poortugaal 

Postbus 1000 

3160 GA Rhoon 

Telefoon 010 506 11 11 

Fax 010 501 81 80 

www.albrandswaard.nl 

Bankrekeningnummer 

BNG 28.50.20.420 

Openingstijden 

Publiekzaken: 

ma, di, do, vr.: 

09.00 - 13.00 uur 

woensdag: 

13.00 - 16.30 uur 

17.30 - 20.00 uur 

zaterdag: 

09.30 - 11.30 uur 

Kantoor ma t/m vr: 

09.00 - 16.30 uur 

(alleen volgens afspraak) 

Geachte heer/mevrouw, 

U heeft uw zienswijze ingediend over het ontwerpbestemmingsplan 
"Albrandswaardsedijk 43". Op 11 juni 2012 heeft de gemeenteraad het ontwerp 
bestemmingsplan behandeld. Graag informeer ik u daarover in deze brief. 

Uw zienswijze 
Ik kan u meedelen dat de raad uw zienswijze ontvankelijk en ongegrond heeft 
verklaard. Bij deze brief vindt u de 'nota weerleggen zienswijzen'. Daarin staat de 
motivatie en de hele reactie van de raad. 

Het besluit 
Bij deze brief vindt u ook het raadsbesluit over het bestemmingsplan 
"Albrandswaardsedijk 43". Ten opzichte van hst ontwerp heeft de raad het plan 
ongewijzigd vastgesteld. 

De inzage 
Wilt u het bestemmingsplan "Albrandswaardsedijk 43" zelf inzien? Dat kan op het 
gemeentehuis, adres Hofhoek 5 in Poortugaal. Het bestemmingsplan en het 
raadsbesluit liggen daar van vrijdag 29 juni 2012 tot en met donderdag 9 augustus 
2012 vooreen periode van 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan ook 
bekijken op onze website: www.albrandswaard.nl. Kijk bij 'actuele info' -> 
'bekendmakingen' -> 'bestemmingsplannen' (plan "Albrandswaardsedijk 43"). 
In de bijlage zit ook een afschrift van de bekendmaking. 



Gemeente 
Albrandsujaard 

Pagina 2/2 

Tot slot 
Ik ga ervan uit dat ik u in deze brief voldoende heb geïnformeerd over het raadsbesluit 
bestemmingsplan "Albrandswaardsedijk 43". Heeft u er toch nog vragen over? Neemt 
u dan gerust contact op met afdeling bestuur, C. de Klerk. Het telefoonnummer is 010 
5061704. 

Met vriendelijke groet, 
namens het college van de gemeente Albrandswaard, 
de teammanager Bestuur, 

ar̂ Öe H. varfaer Linden 

Bijlagen: 
nota weerleggen zienswijzen; 
besluit bestemmingsplan"Albrandswaardsedijl< 43"; 
aanvullende informatie ten aanzien van de alternatieve ontsluiting van het 
WISH huis via 'f Wiel; 
bekendmaking. 
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Artikel V.2 

Algemene wijzigingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders 

1. Burgemeester en wethouders zijn, met inachtneming van het bepaalde in artikel 1.1, 
bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op: 
a. het oprichten van transformatorhuisjes, gemaalgebouwtjes en andere nutsge-

bouwtjes met een inhoud van ten hoogste 150 m 3 en een goothoogte van ten 
hoogste 3 m, welke in het kader van de nutsvoorzieningen nodig zijn, zulks voor 
zover deze op grond van het bepaalde in artikel V.1 onder a, niet kunnen worden 
gebouwd; 

b. een enigszins andere situering en/of begrenzing van de bestemmingsgrenzen, 
bouwpercelen, dan wel bebouwingsvlakken, indien bij de uitvoering van het plan 
mocht blijken, dat verschuivingen in verband met ingekomen bouwaanvragen nodig ^ 
zijn ter uitvoering van een bouwplan, mits de oppervlakte van het betreffende bouw- v l ^ 
perceel, dan wel bebouwingsvlak niet meer dan 10% zal worden gewijzigd; 

c. het, met inachtneming van het daaromtrent in lid V onder a van artikel 1.1 daarom
trent bepaalde, wijzigen van de kaart, blad 1, waarbij nadere aanwijzingen "archeolo
gisch waardevol gebied" kunnen worden geschrapt, indien uit nader onderzoek is 
gebleken dat niet langer sprake meer is van te beschermen archeologische waarde. 
Alvorens toepassing te geven aan deze bepaling winnen burgemeester en wethou
ders schriftelijk advies in bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek; 

d. 1. het wijzigen van het plan in dier voege dat bouwwerken, welke op grond van 
nader onderzoek, cultuurhistorische waarde bezitten waarbij handhaving, 
versterking en/of herstel van die waarde gerechtvaardigd wordt geacht, op de 
kaart, blad 1, of anderszins worden voorzien van de aanduiding "monument" 
of "overige bebouwing met cultuurhistorische en/of architectonische waarde"; 
voor de hier bedoelde bebouwing geldt alsdan dat de op het tijdstip van het 
wijzigingsbesluit bestaande grondoppervlakte, goothoogte, dakhelling en/of 
hoogte niet mag worden gewijzigd, behoudens vrijstelling (zie onder meer 
artikel 11.3 lid II sub b); 

2. het wijzigen van het plan in dier voege dat de op de kaart, blad 1, aan 
bouwwerken gegeven aanduidingen "monument" of "overige bebouwing met 
cultuurhistorische en/of architectonische waarde" wordt geschrapt indien 
behoud, versterking en/of herstel van de cultuurhistorische waarde van de 
bouwwerken na afweging van de in het geding zijnde belangen, hetzij 
bouwkundig, hetzij financieel, hetzij anderszins in redelijkheid niet kan worden 
geëist. 

Alvorens toepassing te geven aan deze bepalingen wordt door burgemeester en 
wethouders schriftelijk advies ingewonnen bij de gemeentelijke monumentencommis
sie. 

e. het afwijken van de voorgeschreven maatvoeringen voor bouwwerken, indien in 
verband met ingekomen bouwplannen deze wijzigingen nodig zijn, waarbij van de 
maatvoeringen met ten hoogste 30% mag worden afgeweken, op voorwaarde, dat 
geen onevenredige afbreuk mag worden gedaan aan de stedenbouwkundige 
hoofdopzet; de wijzigingsbevoegdheid slechts mag worden toegepast op primaire 
bouwnormen (normen welke "als recht" zijn toegestaan); cumulatieve toepassing van 

Voorschriften bestemmingsplan 
"Poortugaal-Dorp" 
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deze bepaling op een eerder verleende vrijstelling en/of wijzigingsbepaling ten 
aanzien van de bouwnorm is niet toegestaan. 
Ten aanzien van de beleidsaspecten wordt verwezen naar artikel 1.1 en de leden A 
II in paragraaf III. 

f. het wijzigen van de situering en/of oppervlakte van de op de kaart aangegeven 
bebouwingsvlakken binnen de bestemming "Centrumdoeleinden -C-" ten behoeve 
van een uitbreiding van de centrumvoorzieningen al dan niet in de vorm van een 
passage. Ten aanzien van de beleidsaspecten wordt verwezen naar artikel 1.1 en 
lid A II van artikel III.15; 

g. het wijzigen van de bestemmingen gelegen binnen de op de kaart, blad 1, aangege
ven aanduiding "Grens wijzigingsbevoegdheid I" ten behoeve van een functionele 
en/of ruimtelijke herinrichting, waarbij dient te worden voorzien in de realisatie van 
een ongelijkvloerse kruising ten behoeve van langzaam verkeer met de Groene 
Kruisweg; 

h. het wijzigen van de bestemmingen gelegen binnen de op de kaart, blad 1, aangege
ven aanduiding "Grens wijzigingsbevoegdheid li" ten behoeve van een functionele 
en/of ruimtelijke herinrichting, waarbij: 
1. niet meer dan 30 woningen mogen worden gebouwd; 
2. de hoogte van de bebouwing niet meer dan 4 lagen al dan niet met kap mag 

bedragen; 
3. de oppervlakte van het water niet mag worden verminderd; 
4. de ontsluiting zal plaatsvinden vanaf 't Wiel; 
Ten aanzien van de ruimtelijke beleidsaspecten wordt verwezen naar artikel 1.1. 
Alvorens toepassing te geven aan deze bepaling zal door burgemeester en 
wethouders een "Nota van uitgangspunten voor de herinrichting van het wijzigings-
gebied" om advies voorleggen aan de functionele raadscommissie(s); 

i. het wijzigen van de bestemmingen gelegen binnen de op de kaart, blad 1, aangege
ven aanduiding "grens wijzigingsbevoegdheid III" ten behoeve van een functionele 
en ruimtelijke herinrichting voor de vestiging van maatschappelijke hulpdiensten, 
zoals brandweer-, politie- en/of ambulancediensten, waarbij: 
1. de gronden voor ten hoogste 70% van de oppen/lakte mogen worden 

bebouwd; 
2. van de gebouwen de goothoogte ten hoogste 7 m en de hoogte ten hoogste 

10 m mag bedragen; 
Alvorens burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze wijziging zal 
overleg worden gevoerd met de beheerder van het defensiecomplex, 

j . het wijzigen van het plan waarbij binnen de bestemmingen als bedoeld in de 
artikelen 111.15 en III.28 een toevoeging mag plaatsvinden van ten hoogste drie 
horecabedrijven, op voorwaarde, dat daardoor geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan de centrumfunctie van het gebied of het woon- en leefmilieu in de 
directe omgeving; 

k. het wijzigen van de bestemming van bebouwing op de kaart nader aangegeven als 
bebouwing met cultuurhistorische waarde, waarbij de bestemming mag worden 
gewijzigd in: 

een louter woonbestemming; 
de bestemming -W(b)-, indien sprake is van een voormalige boerderij; 
de bestemming -M-, 

indien zulks in verband met behoud van de bebouwing gewenst is; 

Voorschriften bestemmingsplan 
" P n n r i i i n a o / . D / n m " 



96 

I. het wijzigen van de bestemming "Agrarische doeleinden, onbebouwd -Ao-", alsmede 
de daarbinnen gelegen bestemming "Water" in de bestemming "Recreatieve 
doeleinden, veldsporten -Rs^)-", waarbij: 
1. de te bebouwen oppervlakte niet meer dan 2000 m 2 mag bedragen; 
2. de afstand van de gebouwen tot enige bestemmingsgrens ten minste 5 m zal 

bedragen; 
3. de oppervlakte van de te wijzigen bestemming "Water" binnen de bestemming 

-Rs(v)- dient te worden gecompenseerd; 
4. voor het overige het bepaalde in artikel 111.20 van toepassing is. 

m. Binnen de bestemming van artikel III.5 Woondoeleinden, voormalige boerderij -W(b)-
kan medewerking worden verleend aan het medegebruik van voormalige be
drijfsruimte ten behoeve van een tweede woning (woningsplitsing). Bij het verlenen 
van de wijziging nemen burgemeester en wethouders het gestelde in lid A II in acht 
(beschrijving in hoofdlijnen). 

n. Binnen de bestemming van artikel III.7 Maatschappelijke doeleinden -M- kunnen 
burgemeester en wethouders na beëindiging van de bestaande functie medewerking 
verlenen aan een functiewisseling.. 

0. Binnen de bestemming van artikel 111.14 Bedrijven -B- kunnen burgemeester en 
wethouders bij beëindiging of verplaatsing van de bestaande functie: 
1. medewerking verlenen aan de vestiging van ambachtelijke verzorgende 

bedrijven; 
2. medewerking verlenen aan de vestiging van bedrijven genoemd in categorie 

1 of 2 van de in de bijlage bij deze voorschriften opgenomen "Staat van 
bedrijfsactiviteiten of daarmee naar de aard (milieu-planologische hinder) 
gelijk te stellen bedrijven; 

3. medewerking verlenen aan een functiewijziging ten behoeve van maatschap
pelijke doeleinden als omschreven in lid A I onder la. 

Bij het toepassen van de wijziging nemen burgemeester en wethouders het 
bepaalde in lid A II onder c (hoofdlijnen van beleid) van artikel 111.14 in acht. 

p. het wijzigen van de bestemming van de gronden gelegen binnen de op de kaart 
gegeven aanduiding "Grens wijzigingsbevoegdheid IV" ten behoeve van een 
herinrichting van het gebied met vervangende nieuwbouw, waarbij: 
1. ' uitsluitend bebouwing ten behoeve van woningen is toegestaan; 
2. van de gebouwen de goothoogte ten hoogste 6 m, de dakhelling ten hoogste 

45° en de hoogte ten hoogste 9 m mag bedragen; 
3. de afstand van de woningen ten opzichte van de in de omgeving gelegen 

woningen zoals aanwezig niet wordt verkleind. 

2. Indien burgemeester en wethouders toepassing wensen te geven aan het bepaalde in lid 
1, dient de procedure te worden gevolgd als omschreven in lid II van artikel II.5 (procedu
reregels). 

Voorschriften bestemmingsplan 
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