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Betreft: zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Portland 2' 

Geacht College, 

Op 6 april 2012 heeft u het ontwerpbestemmingsplan Portland 2 voor inspraak ter visie gelegd. Op 
het voorontwerpbestemmingsplan dat vanaf 13 mei 2011 4 weken ter inzage heeft gelegen, heeft u 
30 reacties ontvangen, waaronder die van mij. Bijna een jaar later komt u pas met een 
ontwerpbestemmingsplan, terwijl ondertussen allerlei bouwprojecten, waar u als private partij 
belanghebbende bij bent, op de campus Portland in de voorbereidende/uitvoerende fase zijn 
gebracht. Zoals u zelf vorig jaar reeds heeft vastgesteld zijn deze bouwprojecten in strijd met het 
vigerende bestemmingsplan Portland-Centrum. U heeft echter geen vaart gemaakt met de vereiste 
aanpassing van het bestemmingsplan, maar heeft de nu in voorbereiding zijnde bouwprojecten in 
het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan opgenomen als de bestaande situatie. Hiermee heeft u 
belanghebbenden feitelijk uitgesloten van de formele inspraak in de planvorming en herinrichting 
van de campus Portland en worden belanghebbenden geconfronteerd met ingrijpende 
veranderingen in hun leefomgeving, waarbij zoals u zelf voortdurend aangeeft de belangrijkste 
motivatie is dat de private afspraken tussen u en een ondernemer nagekomen dienen te worden. 

Voor het naleven van de private overeenkomst uit 2008 tussen u en de sportschool ABBW, is u 
door de raad eind vorig jaar 1,6 miljoen euro extra aan gemeenschapsgeld beschikbaar gesteld 
voor de bouw van een nieuwe school en de aanleg van parkeerplaatsen. Het extra budget is u na 
uitgebreide discussies begin december 2011 beschikbaar gesteld omdat u aangaf dat u anders niet 
per 1 augustus 2013 zou kunnen voorzien in voldoende onderwijsvoorzieningen. U heeft hiermee 
de raad echter bewust voorzien van foutieve informatie. De bezwarencommissie heeft in het kader 
van een bezwarenprocedure namelijk de situatie met betrekking tot de huurovereenkomst tussen u 
en ABBW uitgebreid bestudeerd en vastgesteld dat het bestaande schoolgebouw uiterlijk 1 juni 
2013 beschikbaar zou komen voor onderwijs, d.w.z. tijdig genoeg om te voorzien in de 
onderwijsbehoefte. U hield in deze procedure 1 juni 2014 aan. Deze foute aanname is u in een 
advies van de bezwarencommissie ruimschoots voor de behandeling in de carrousels en de 
raadsvergadering gemeld. Ik heb het betreffende advies pas van u mogen ontvangen ten tijde van 
de raadsvergadering, waardoor ik het advies niet in zijn details heb kunnen bestuderen. Ik had de 
raad hierover graag willen informeren als ik het had geweten, maar u had de plicht de informatie te 
verstrekken, zeker omdat er vanuit de raad expliciet vragen over zijn gesteld en men hoofdzakelijk 
met uw alternatief heeft ingestemd omdat het onderwijsbelang in gevaar dreigde te komen. 
Hiermee heeft u de grenzen van behoorlijk bestuur overschreden. Het feit dat de verantwoordelijk 
wethouder voor de overeenkomst tussen u en ABBW al enige jaren zitting heeft in de 
klachtencommissie van ABBW, maakt de situatie m.b.t. onbehoorlijk bestuur nog ernstiger. En nu 
doet zich het feit voor dat u via het nieuwe bestemmingsplan Portland 2 het ontbrekende juridisch 
kader voor de uitvoering van uw private overeenkomst met ABBW, wil realiseren: 

De afspraken die u eind vorig jaar met omwonenden heeft gemaakt (zoals een bouwhoogte voor 
een sportschool aan de Langstraat van maximaal 2 bouwlagen en een kleiner oppervlak voor de 
sportschool ABBW dan het oorspronkelijk nieuwbouwplan van ABBW van 1700m2 b.v.o.) blijkt u 
bij bestudering van het ontwerpplan genegeerd te hebben. U geeft via uw 



ontwerpbestemmingsplan ABBW de mogelijkheid om 3 bouwlagen te realiseren (gezien de 
toegestane bouwhoogte van 12 meter op de plankaart)en t.o.v. de door u als 'huidige situatie' 
aangemerkte omvang van de sportschool van 2300m2 met 1800m2 b.v.o. uit te breiden tot 4100 
m2 b.v.o. (gezien de toelichting op blz 34). De huidige omvang van het gebouw aan de Langstraat 
is volgens het door u uitgevoerde parkeeronderzoek in 2011 slechts 1100 m2 b.v.o.. U geeft de 
ondernemer via het ontwerp bestemmingsplan Portland 2 ruimte om 3000m2 b.v.o. extra te 
realiseren ten opzichte van de bestaande situatie. In het ontwerpbestemmingsplan zijn de 
afspraken die u met bewoners in december 2011 heeft gemaakt, niet verwerkt. Bewoners hebben 
schoorvoetend ingestemd met de afspraken, waarmee u een beroepszaak heeft kunnen 
voorkomen. Het is dus zuur te moeten constateren dat u geen waarde wenst te hechten aan 
afspraken met bewoners. Ik verzoek u dan ook het ontwerp-bestemmingsplan minimaal aan te 
passen aan de gemaakte afspraken tussen u en bewoners. 

In het huidige bestemmingsplan Portland Centrum is de ruimte voor de functie 'recreatie', 
waaronder 'indoor sport' valt, beperkt tot maximaal 2500 m2 b.v.o.. De bestaande sportzaal is ca. 
1200m2 b.v.o.. Het ontwerp-bestemmingsplan biedt de ruimte deze uit te breiden tot ca. 2000m2 
b.v.o.. U heeft in het kader van de diverse bezwarenprocedures aangegeven dat u de huidige 
sportzaal niet als een recreatieve indoor-sportvoorziening beschouwd, omdat de sportzaal 
uitsluitend gebruikt wordt voor de scholen en als zodanig is aan te merken als een 
maatschappelijke voorziening. Met de voorgestane uitbreiding en opwaardering van de sportzaal 
tot sporthal, zoals blijkt uit uw recente bouwplannen, vervalt dit argument, omdat de sporthal 
volgens raadsstukken de functie van de huidige sporthal in Rhoon Centrum moet gaan overnemen 
en dus het door aangevoerde exclusieve gebruik voor onderwijs komt te vervallen. De sporthal is 
dus zondermeer als een recreatieve functie aan te merken. 

Door de vestiging van een sportschool en de toegestane uitbreiding tot 4100m2 b.v.o. en de 
opwaardering van de bestaande sportzaal tot 2000m2 b.v.o. betekent dat ten opzichte van het 
huidige bestemmingsplan Portland-Centrum het totale oppervlak aan sportvoorzieningen 6100m2 
b.v.o. mag gaan bedragen. Dit betekent dat u het primaire onderwijskarakter van de 
scholencampus Portland met eventuele andere maatschappelijke voorzieningen, wilt veranderen in 
een gebied dat overwegend in gebruik Is als indoor-sportvoorziening. In plaats van de aanduiding 
'scholencampus' kan beter gesproken worden over sportpark Portland, waar toevalligerwijs ook wat 
scholen zijn gevestigd. Een sportpark hoort niet thuis in een rustige woonwijk. 

De significante toename van bedrijfsmatige sportactiviteiten, welke een grote 
verkeersaantrekkende werking, hebben, zegt u in uw nota van inspraak al reeds in het 
bestemmingsplan Portland-Centrum te hebben opgenomen. Dit is echter onwaarschijnlijk, 
aangezien u destijds de sportzaal als een recreatieve functie aanmerkte en de functie recreatie 
beperkte tot 2500m2 b.v.o.. De 6100m2 b.v.o. welke u nu reserveert voor de recreatieve functie, 
wijkt zodanig veel af van de 2500m2 b.v.o. van destijds, dat u de infrastructuur opnieuw vanaf de 
kruising Portlandse baan/Beurs opnieuw zou moeten onderzoeken, evenals de parkeerfaciliteiten. 
Nu heeft u in het ontwerp-bestemmingsplan nauwelijks concreet extra ruimte voor parkeren 
gereserveerd. Uit de toelichting op de functie 'groen' is op te maken dat u voor zichzelf de 
mogleijkheid creëert groenvoorzieningen in te zetten voor parkeervoorzieningen. Hiermee misleidt 
u echter omwonenden, door de suggestie te wekken dat het 'groen' wordt behouden, terwijl ook nu 
ai bekend is dat voor 6100m2 b.v.o. sport, vanwege de sterke verkeersaantrekkende werking u, 
gebaseerd op de in het bestemmngsplan opgenomen parkeernorm van 3 a 4 parkeerplaatsen per 
100m2 b.v.o., ruimte zou moeten zijn voor tussen de 180 en 240 parkeerplaatsen. De huidige 
parkeervoorzieningen 90 parkeerplaatsen zijn nauwelijks voldoende voor de scholen. Uit het 
recente parkeeronderzoek is gebleken dat extra parkeervoorzieningen uitsluitend in de 
groenstroken kunnen worden gevonden. Groen is echter essentieel voor het open karakter van de 
wijk. Ik verzoek u dus uw ambities met betrekking tot de sportvoorzieningen naar een niveau bij te 
stellen dat de infrastructuur en de parkeervoorzieningen aan kan. Concreet zal dit betekenen dat u 
een grens stelt aan de uitbreiding van de sportschool en afziet van de opwaardering van de 
sportzaal tot sporthal. 



In uw nota van inspraak en overleg geeft u aan dat u het campus gebied beschouwd als een 
gemengd gebied en dat u daarom mag afwijken van de afstandsrichtlijnen van de VNG. De 
afstandsrichtlijn voor sporthal en woning is 50 meter. De afstandsrichtlijn tussen 
school/sportschool en woning is 30 meter. Een gemengd gebied wordt gedefinieerd als een gebied 
waarin de functies van wonen en bedrijvigheid zijn gemengd in een gebied, d.w.z. wonen en 
bedrijvigheid naast en boven elkaar. Het gebied rondom het winkelcentrum is zo'n gemengd 
gebied. Het gebied bij de campus is echter geen gemengd gebied. De functies wonen en 
bedrijvigheid zijn strikt gescheiden en er is een vorm van milieuzonering toegepast. Destijds heeft 
u de fout gemaakt dat u de woonfunctie heeft toegestaan op korte afstand van de bedrijfsfunctie. 
Dat u destijds een fout heeft gemaakt, betekent echter niet dat u verder mag voortborduren op 
deze fout. De huidige situatie kan, maar mag niet verslechteren en dit betekent dat u de 
bouwvlakken bestemd voor sport of andere maatschappelijke functies minimaal op 30 meter 
afstand moet situeren. U heeft geen onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat de functies dichter op 
elkaar kunnen. 

Ik wil u in dit verband wijzen op de door u gecreëerde situatie bij Essendael waarbij de DCMR heeft 
vastgesteld dat u een fout heeft gemaakt bij de planvorming; de woonwijk is te dicht op de 
sportvelden van VV Rhoon gesitueerd en de voetbalvereniging ontvangt daardoor veel klachten. De 
DCMR heeft aan de voetbalvereniging aangegeven dat de gemeente een afstand van 50 meter had 
moeten hanteren en niet de huidige 20 meter. De bewoners is bij de koop toegezegd dat de 
voetbalvelden zouden verdwijnen. Door uw fout zitten hier 2 partijen met een probleem. Uit deze 
les zou u lering dienen te trekken en hier bij de campus Portland vast dienen te houden aan uw 
oorspronkelijke plan en het gebied in de staat te laten waarin het nu (zonder de 
uitbreidingsplannen) is. 

Opvallend is dat u in het plan onder de functie 'maatschappelijke voorzieningen', sport heeft 
opgenomen. In het huidige bestemmingsplan is sport een recreatieve bestemming. Het lijkt erop 
dat u hiermee een taalkundige zet heeft gedaan, om een mogelijke confrontatie over de huidige 
bouwplannen, te omzeilen. Er is sprake van functiewijziging en deze wijziging heeft u zonder 
ruimtelijk onderzoek doorgevoerd. Het is algemeen gebruik dat de functie sport of recreatie en 
maatschappelijke voorzieningen apart worden benoemd, zeker om belanghebbende een vorm van 
rechtszekerheid te geven, waar een bestemmingsplan primair voor bedoeld is. Ik verzoek u het 
onderscheid in uw definitieve bestemmingsplan opnieuw op te nemen, zodat het bestemmingsplan 
enige rechtszekerheid aan omwonenden kan bieden en niet alleen uzelf alle flexibiliteit in 
planontwikkeling geeft. 

rechtszekerheid 
In het vigerende bestemmingsplan Portland Centrum is te lezen dat het bieden van rechtszekerheid 
aan toekomstige bewoners een belangrijk reden was voor het opstellen van het plan. In 2005 
hebben wij de 2 voor ons van belang zijnde bestemmingsplannen voor de koop van onze woning 
uitgebreid bestudeerd. Het bestemmingsplan Portland-Centrum was echter globaal en 
bebouwingsvlakken ontbraken in het geheel, wat aanleiding was om contact op te nemen met de 
gemeente. Door de gemeente is ons toentertijd verteld dat het Centrumgebied zoals het er 2005 
bijlag 'klaar' was op het afbouwen van een paar woningen en het WOZOCO-gebouw na dan. 
Onze woning ligt echter niet binnen het bestemmingsplangebied van Portland-Centrum, maar valt 
binnen het gebied waar destijds een bestemmingsplan voor in voorbereiding was, nl het 
voorontwerp bestemmingsplan Portland II uit 2004/2005. In dit plan zijn de dan inmiddels 
gerealiseerde bebouwingsvlakken uit het bestemmingsplan Portland Centrum opgenomen. 
De functie van het gebouw aan de Langstraat is hierin expliciet benoemd als 'tijdelijke school'. 
Tevens is in het voorontwerp opgenomen dat alleen wanneer de tijdelijke school onvoldoende 
ruimte zou bieden om de leerlingentoename onderdak te verschaffen, er voor een korte periode 
extra lokalenruimte zou mogen worden aangelegd in de groenzone aan de Beurs. Hiermee is ook 
geïmpliceerd dat er op de campus zelf geen ruimte meer beschikbaar is voor meer onderwijs of 
andere voorzieningen en dat het gebied dus klaar was. Als bestemmingsplan heeft het plan formeel 
misschien dan geen juridische status, maar omdat het gehele inspraaktraject is doorlopen en de 
finale goedkeuring aan het definitieve plan alleen ontbreekt als gevolg van de 



luchtkwaliteitsdiscussie destijds, mag er aangenomen worden dat er geen inhoudelijke ruimtelijke 
inrichtingsdiscussies binnen de gemeente meer bestonden. Tegen die achtergrond valt het plan dan 
ook aan te merken als een ruimtelijke beleidsplan en is dus vergelijkbaar met andere 
beleidsplannen die wel degelijk rechtskracht hebben. Het plan is bewoners namelijk aangeboden 
als kader voor hetgeen men aan ruimtelijke ontwikkelingen kon verwachten. Hiermee is door de 
gemeente ook invulling gegeven aan het begrip 'rechtszekerheid', zoals ook het doel van het 
bestemmingsplan Portland-Centrum was. 
Uit uw ontwerp-bestemmingsplan blijkt echter dat u weinig waarde hecht aan het begrip 
rechtszekerheid. Primair geeft u aan dat het nieuwe plan bedoeld is om de huidige situatie te 
beschrijven en voor heel Portland klopt dit, maar voor de campus Portland geldt dit niet. De 
voorgestane ontwikkelingen zijn strijdig met het vigerende bestemmingsplan en zijn ingrijpend 
voor de kwaliteit van de leefomgeving. De voorgestane ontwikkelingen komen daarbij uitsluitend 
voort uit de private afspraken tussen u en ABBW. Het recente bestemmingsplan Portland Noord 
reserveert voor een sportschool expliciet ruimte op 500 meter van de campus Portland. Het 
instrument 'bestemmingsplan' is niet bedoeld om private afspraken een juridisch kader te geven. 
Dit is aan te merken als 'machtsmisbruik'. 

Tevens valt op dat de huidige ontwikkelingen m.b.t. nieuwbouw van een school en een sportschool, 
die voortvloeien uit uw private afspraak met een ondernemer en die u zelf heeft bestempeld als 
strijdig met het vigerende bestemmingsplan Portland Centrum, in het ontwerp-bestemmingsplan 
zijn opgenomen als de bestaande situatie. Het plan maakt vervolgens een uitzondering voor 
bestaande situaties die strijdig zijn met het bestemmingsplan, die behouden kunnen blijven. 
Hiermee wekt u de indruk dat u zich bewust bent dat u nu bouwvergunningen verstrekt welke 
strijdig zijn met het bestemmingsplan, want u weigert een bestemmingsplanprocedure voor de 
betreffende bouwplannen te starten. U weet tevens dat tegen beide bouwplannen bezwaar en 
beroep zal worden aangetekend door bewoners en wanneer de beroepsprocedures uiteindelijk in 
behandeling zullen worden genomen, zult u zich gaan beroepen op dit ontwerp en mogelijk dan 
definitieve plan en kunt u de dan ontstane situatie in stand houden. Ook dit moet ik scharen onder 
de categorie 'machtsmisbruik'. Een zeer kwalijke zaak. 

Het huidige bestemmingsplan Portland Centrum geeft aan dat voor bedrijfsmatige activiteiten in 
principe parkeervoorzieningen op eigen terrein moeten worden aangelegd. Voor de sportschool 
maakt u in het ontwerp-bestemmingsplan zonder onderbouwing expliciet een uitzondering. Voor de 
overige maatschappelijke voorzieningen zou de ruimte gebruikt kunnen worden voor parkeren, 
maar voor de sportschool ABBW geldt dit niet. U geeft hiermee de sportschool een vrijstelling om 
te voorzien in parkeerplaatsen, terwijl juist een sportschool een grote parkeerbehoefte heeft. Dit 
lijkt wederom op het bevoordelen van de betreffende ondernemer. Een nader onafhankelijk 
onderzoek naar de gemaakte afspraken tussen u en de ondernemer lijkt mij in dit verband op zijn 
plaats. Ik zal dan ook een klacht indienen bij de Nationale ombudsman, aangezien een en ander 
buiten de formele juridische procedures staat. 

Als laatste wil ik opmerken dat de aanpassing van de bouwvlakken aan de De Knip de rooilijnen 
niet conform de bouwverordening zijn en dichter dan 10 meter van de wegas liggen. De huidige 
rooilijn (de gevellijn van de sporthal) ligt verder naar achter. 

Ik verzoek u bovengenoemde opmerkingen in het nieuwe plan te verwerken. 

Met vriendelijke groeten, 

Londema en R. van der 
De Beurs 47 
3162 WB Rhoon 


