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Geacht College, 
 
Ik heb bezwaar tegen een aantal  wijzigingen in het “ontwerp bestemmingsplan Portland” 
omgeving Portland-Centrum ten opzichte van de huidige situatie/het huidige bestemmings-
plan Portland. 
 

Tegen de navolgende wijzigingen heb ik bezwaar: 

 het opofferen van groen (Binnengracht) om de mogelijkheid te scheppen op die 
locatie (nu of in de toekomst) extra parkeerplaatsen aan te leggen. 

 het mogelijk maken om een derde bouwlaag te zetten op de voormalige dependance 
van de scholen aan de Langstraat 

 het vergroten van de bouwkavel t.o.v. de huidige situatie ter plekke van de 
sportschool. 

 Het scheppen van de mogelijkheid om ter plekke van sportschool/kinderopvang 
abbw de bebouwingsoppervlakte toe te laten nemen tot een buiten proportioneel 
groot oppervlakte van  4100m2.  

 Het aanleggen van extra parkeerplaatsen die noodzakelijk zouden zijn bij een 
vergroting van de voornoemde locatie.   

 Wijzigen/verkleinen van bebouwingsafstanden. 
 

omdat: 
‐ het niet past in het dorpse karakter van de wijk. 
‐ het leidt tot waardevermindering van mijn woning . 
‐ het groen / de speelruimte / de honden uitlaatplekken in de wijk al te beperkt zijn 
‐ de verkeerschaos rondom de scholencampus met het huidige aantal parkeerplaatsen 

al enorm groot is, en ik geen extra toename van de verkeersoverlast wil. 
‐ gebleken is dat in de nabijgelegen nieuwbouwwijk Essendael vanwege te korte 

bebouwingsafstanden bewoners veel geluidsoverlast hebben  (o.a. van de 
omliggende voetbalvelden.) 

‐ het niet in mijn belang als inwoner van Albrandswaard is. 
‐ de wijzigingen van invloed zijn op mijn directe leefomgeving, mijn woongenot en 

uitzicht zullen aantasten. 
 
Ik constateer dat - door de exceptionele groeimogelijkheden opgenomen in dit “ontwerp 
bestemmingsplan” - voor de nieuwe eigenaar van de Langstraat-locatie - een aanzienlijke 
meerwaarde van die locatie gecreëerd zal gaan worden, en dat anderzijds de negatieve 
gevolgen voor de wijk en de omwonenden zeer verstrekkend zullen zijn. Tegen deze 
overheidssteun en negatieve gevolgen voor de wijk en omwonenden maak ik eveneens 
bezwaar. 
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Tot slot wil ik u vragen specifiek op te nemen dat in het gebied direct rondom de 
scholencampus (binnen een straal van 200 meter) geen horecafunctie en welnessfunctie is 
toegestaan. Dit past niet in het dorpse karakter en hoort zeker niet nabij scholen. 
 
Ik verzoek u rekening te houden met mijn bezwaren en genoemde punten te verwerken in 
het nieuwe “bestemmingsplan Portland”.  
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
A.C. van der Vorm 
De Smidse 37 
3162 WH Rhoon 
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