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Bij deze brief treft u aan kopieën van beroepschriften, met eventuele bijlagen, met 
betrekking tot het Bestemmingsplan Portland. De naam en het nummer van deze zaak 
zijn u eerder meegedeeld. U vindt ze bovenaan deze brief onder "Onderwerp" en "Ons 
nummer". 

Ingevolge artikel 8 :42, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht dient u binnen 
vier weken na de dag van verzending, dit is de dagtekening, van deze brief een 
verweerschrift in te dienen. 

Over de vérdere behandeling van deze zaak ontvangt u nader bericht. 

Hoogachtend, 

de secretaris van de Raad van State, 

U-
mr. H.H.C. Visser 

2293693{3B5) 

Postbus 20019 - 2500 EA Den Haag - T 070 426 44 26 - F 070 365 13 80 - www.raadvanstate.nl 
Bij correspondentie de datum en het nummer van deze brief vermelden 
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Raad van State 
Afdeling bestuursrechtspraak 
Postbus 20019 
2500 EA Den Haag 

Barendrecht, 17 januari '13 

RAAD VAM STATE 
INGEKOMEN 

2 1 JA! 
ZMKNR. 

BEHANDüU? '-e: PAR: 

Betreft: Beroepschrift bestemmingsplan "Portland", gemeente Albrandswaard. 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij zien wij ons genoodzaakt beroep in te stellen omdat wij ons niet kunnen verenigen met het 
besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan "Portland" door de raad van de gemeente Albrands
waard op 26 november 2012. Vanaf 14 december '12 is dit besluit voor 6 weken ter inzage gelegd 
(bijlage 1). 

In het bestemmingsplan 'Portland', paragraaf 1.3 Vigerende bestemmingsplannen staat geschreven dat 
het nieuwe bestemmingsplan het vigerende bestemmingsplan "Portland I , herziening Bakkersparkweg 
e.o. r wijziging" vervangt wat is vastgesteld door de raad op 22 september 2002 en goedgekeurd door 
GS op 29 maart 2003. Dit is echter niet juist, dit bestemmingsplan is vastgesteld door de raad op 19 
juni 2007, zoals ons ook geschreven is in de beantwoording op onze inspraakreactie (inspreker 1, zie 
bijlage 2). De plankaart bestemmingsplan "Portland" betreffende de hoofdwatergang met bijbehorende 
keurstreken langs de Bakkersdijk komt echter niet overeen met de plankaart "Portland I , herziening 
Bakkersparkweg e.o. l e wijziging", maar waarschijnlijk is de situering van de hoofdwatergang met 
bijbehorende keurstreken overgenomen van de plankaart uit 2002. 

Achter ons eigendomsperceel is in de keurstrook van 31 / 2 meter aan onze zijde van de hoofdwatergang, 
die in 2005 aangelegd is, recentelijk een nieuw riool gerealiseerd waarvoor het Waterschap Hollandse' 
Delta vergunning heeft verleend. We constateren op de plankaart van het bestemmingsplan "Portland" 
dat het riool nu in de hoofdwatergang ligt. 

Omdat n.a.v. onze inspraakreactie de plankaart niet aangepast werd, zagen wij ons genoodzaakt om 
ook een zienswijze in te dienen. Hierin hebben wij nogmaals uiteengezet dat ons inziens een verkeerde 
plankaart gebruikt is (waarschijnlijk de plankaart "Portland I , herziening Bakkersparkweg e.o." van 
2002) waardoor de ligging van de hoofdwatergang met bijbehorende keurstreken langs de Bakkersdijk 
met overeenkomt met de huidige situering van de hoofdwatergang met bijbehorende keurstreken en de 
plankaart "Portland I , herziening Bakkersparkweg e.o. le wijziging". 

Als antwoord hebben we gekregen (zienswijze 14, bijlage 3) dat het bestemmen van de 
hoofdwatergang en bijbehorende keurstreken is gebaseerd op gegevens van het Waterschap. 

Het verbaast ons dan ook ten zeerste dat het Waterschap Hollandse Delta niet gereageerd heeft op 
bovengenoemd bestemmingsplan dat de ligging van de hoofdwatergang met bijbehorende keurstreken 
zoals ingetekend op de plankaart "Portland" niet juist is. 
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Heel vervelend vinden wij het dat wij ons nu wederom tot u moeten wenden betreffende de 
hoofdwatergang met bijbehorende keurstreken (waterstaatsdoeleinden) terwijl u op 14 mei 2008 hier 
een uitspraak over heeft gedaan (zaaknummer 200707385/1, bestemmingsplan Portland I , herziening 
Bakkersparkweg e.o. le wijziging). In uw uitspraak in paragraaf 2.5. staat dat voor de breedte van de 
bestemming Waterstaatsdoeieinden de plankaart bepalend is en niet hetgeen in andere voorschriften 
over deze bestemming is opgenomen, daargelaten dat deze voorschriften, gelet op de woorden "voor 
zover", eveneens zijn beperkt tot de bestemming op de plankaart. 

Het Waterschap Hollandse Delta hanteert in IJsselmonde bij een hoofdwatergang beschermingszones 
van 3 " meter aan weerszijden van een hoofdwatergang i.p.v. 5 meter. Hiervoor zijn we door 
projectontwikkelaar Kennemerland Beheer BV in 2006 bij de Rechtbank in Rotterdam gedaagd en is 
Kennemerland Beheer BV zelfs in hoger beroep gegaan waardoor de kwestie van de beschermings
zones (3 1 / 2 meter of 5 meter langs de hoofdwatergang in IJsselmonde) ook bij het gerechtshof in Den 
Haag uitvoerig besproken is. 

Dat nu wederom de plankaart van bovengenoemd bestemmingsplan niet juist is betreffende de ligging 
van de hoofdwatergang met bijbehorende keurstreken (gerealiseerd in 2005) betreuren wij dan ook 
ten zeerste. 

Derhalve verzoeken wij u ons beroep gegrond te verklaren. 

Hoogachtend, 

Fam. G. de Reus 
Bakkersdijk 28 
2993 AB Barendrecht 
Tel.: 0180-619848 

Bijlage: (1) Besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan "Portland" door de raad van de gemeente 
Albrandswaard op 26 november 2012. 

(2) Nota van inspraak en overleg, beantwoording inspraakreactie inspreker 1. 
(3) Nota zienswijzen, beantwoording zienswijze indiener 14. 
(4) Gedeelte plankaart "Portland I , herziening Bakkersparksweg e.o. l e wijziging". 
(5) Gedeelte plankaart bestemmingsplan "Portland". 
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RAADSBESLUIT 

Besluit nr.: 118181 
Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan «Portland-

De raad van de gemeente Albrandswaard; 

Ge^en het voorste, van het conege van de gemeente A,brandswaard met KenmerK 118181,28 augustus 

BESLUIT: 

- De ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 

" teilnfÖrmeren °ver uw besluit; 

kenmeric 118135. J 9 * ̂ s t e l d , overeenkomstig "Staat van W p i g . W 

Aidus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Aiorandswaard in zijn openbare 
26 november 2012 i van 

De griffier, 

mr. Renske van der Tempel 

tter, 

van de Velde-de Wilde 

Besluit nr.: 118181 i/1 



Bekendmaking Staatscourant EN Schakel van donderdag 13 december 2012 

Bestemmingsplan 'Portland' 

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken ingevolge de Wet op de ruimtelijke ordening 
oekend dat ter inzage ligt het bestemmingsplan 'Portland', bestaande uit de planverbeelding 
plantoehchting en planregels. Het bestuit tot vaststellen van het bestemmingsplan 'Portland' is op 26 
november 2012 genomen door de raad van de gemeente Albrandswaard. Het bestemmingsplan is ten 
op2,chte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan gaat uit van 
directe bestemmingen en wijzigingsgebieden. 

Plan 

beheer van (de bestaande situatie) woon-, bedrijven-, natuur- en recreatiegebieden-
doel tot actualiseren (verouderde plannen worden herzien en gewenste ontwikkelingen 
worden voorzien van een actueel juridisch kader; 
eenheid in bestemmingsregelingen; 
voorzien in behoefte aan kleine uitbreidingen (dakkapellen); 
gewenste ontwikkelingen voorzien van een actueel juridisch kader; 

Aanpassingen 
Ten opzichte van het ontwerpplan is het plan op onderdelen gewijzigd, onder meer 

De bouwhoogte teruggebracht naar 8 meter aan de Langstraat 2-4; 
Verruiming groenbestemming aan de Beurs; 
De begrenzing van de wijzigingsbevoegdheid voor Binnenland sluit nu aan op de 
Leidingsstraat en de tekst is gewijzigd. 

Inzage 

- Termijn is van vrijdag 14 december 2012 tot en met donderdag 24 januari 2013 

" r r e

a n ^ h K L 9 ^ T f ™ 5 ' 5 i n P O O r t U 9 a a l - T e g e n V e r 9 0 e d i n 9 v a n * kosten kunt u een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen. 
- Website gemeente: www.albrandswaard.nl > actuele info > bekendmakingen > 

bestemmingsplannen > bestemmingsplan 'Portland'. 
- Landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl; 

Beroep 

" ï u n S l ' dH0« ! ? * ^ b e n d e n e n b i n n e " de genoemde (inzagejtermijn van zes weken. 
" T r J l l T T t

g e m 0 t l v e e r d b e r o e P ' a l s 0 < * een voorlopige voorziening aan de voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
r*133C|. 



Gemeente 
Albrandsiuaard 

Nota van Inspraak en Overleg 

Het voorontwerpbestemmingsplan "Portland" heeft een inspraakprocedure doorlopen. In dit kader 
heeft het voorontwerpbestemmingsplan vanaf 13 mei 2011 voor een ieder ter inzage gelegen 
gedurende welke periode de mogelijkheid bestond schriftelijke reacties in te dienen. Op 19 mei 2011 
is er een informatie/inspraakavond gehouden. Gedurende deze periode zijn 27 inspraak- en 3 
overlegreacties ontvangen, welke hieronder zijn samengevat en beantwoord. Deze ingediende 
reacties geven op een aantal onderdelen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
Daarnaast worden ook ambtshalve aanpassingen voorgesteld. 

Inspraakreacties 

Samenvatting en beantwoording 

Inspreker 1 

a. 
Inspraakreactie 
De plankaart van het 
voorontwerpbestemmingsplan 'Portland' komt 
niet overeen met de plankaart van het 
vigerende bestemmingsplan betreffende de 
situatie langs de Bakkersdijk. 

b. De bestaande dijksloot voor Bakkersdijk 28a te  
Rhoon is niet op de bestemmingsplankaart 

Reactie gemeente 
Op de gronden ten westen van de Bakkersdijk 
geldt het bestemmingsplan "Portland I, 
Herziening Bakkersparkweg e.o., eerste 
wijziging" vastgesteld door de gemeenteraad 
op 19 juni 2007. Met gebruikmaking van de 
flexibiliteitbepalingen van dat plan zijn de 
huidige woningen destijds vergund. De 
gebouwde woningen wijken daarbij af van de 
bouwvlakken zoals getekend in het 
wijzigingsplan, tevens zijn minder woningen 
gebouwd. 
Op basis van de vergunde en gebouwde 
woningen is vervolgens het 
voorontwerpbestemmingsplan Portland I 
opgesteld en zijn de woningen conform de 
bestaande situatie bestemd. 
Concluderend kan worden gesteld dat het 
voorontwerp inderdaad afwijkt van het 
vigerende bestemmingsplan maar dat de 
ingetekende bouwvlakken in 
overeenstemming zijn gebracht met de 
feitelijke situatie. 
Voor zover wij kunnen nagaan is voor het 
overige geen sprake van afwijkingen ten 
opzichte van het vigerende bestemmingsplan 
en bestaat er geen aanleiding tot aanpassing 
van het plan. 

De bestaande dijksloot zal conform de 
bestaande situatie worden bestemd als 



Gemeente 
Albrandsiuaard 

vergroten van de bouwkavel ter plekke van 
de sportschool. 
Volgens indieners: 

passen de wijzigingen niet in de wijk; 
leiden de wijzigingen tot 
waardevermindering van hun woning; 
is het aantal 
groenvoorzieningen/speelruimten/honde 
nuitlaatplekken in de wijk al beperkt; 
is al sprake van verkeerschaos rondom 
de scholencampus gelet op het huidige 
aantal parkeerplaatsen; indieners willen 
niet nog meer verkeersoverlast; 
hebben de wijzigingen een negatieve 
invloed op de directe leefomgeving/het 
woongenot/uitzicht. 

Indiener 13 
Zienswijze Reactie gemeente 
Indiener maakt bezwaar tegen het 
verdwijnen van groen op de locatie 
Binnengracht/Beurs teneinde op de locatie 
parkeerplaatsen mogelijk te maken, alsmede 
tegen het mogelijk maken van een derde 
bouwlaag op de voormalige dependance van 
de scholen aan de Langstraat en tegen het 
vergroten van de bouwkavel ter plekke van 
de sportschool. 
Volgens indiener: 

passen de wijzigingen niet in de wijk; 
leiden de wijzigingen tot 
waardevermindering van zijn woning; 
is het aantal 
groenvoorzieningen/speelmimten/honde 
nuit-laatplekken in de wijk al beperkt; 
is al sprake van verkeerschaos rondom 
de scholencampus gelet op het huidige 
aantal parkeerplaatsen; indieners willen 
niet nog meer verkeersoverlast; 
hebben de wijzigingen een negatieve 
invloed op de directe leefomgeving/het 
woongenot/uitzicht. 

Voor beantwoording van deze zienswijze wordt 
verwezen naar de reactie op de zienswijze van 
indiener 1. 

indiener 14 
Zienswijze Reactie gemeente 
Indiener geeft aan dat de naam van het 
bestemmingsplan tijdens de 

De naam van het bestemmingsplan is niet gewijzigd,  
maar abusievelijk verkeerd gebruikt. De naam van 

15 
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inspraakprocedure Portland was en die 
naam thans gewijzigd is naar Portland 2. 

het bestemmingsplan blijft 'Portland'. 

Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot 
aanpassing van het bestemmingsplan. 

Indiener heeft het vermoeden dat voor wat 
betreft de ligging van de hoofdwatergang 
met bijbehorende keurstreken direct ten 
westen van de Bakkersdijk een verkeerde 
plankaart als uitgangspunt is genomen. De 
ligging van de hoofdwatergang komt namelijk 
niet overeen met de feitelijke situatie. 

Het bestemmen van de hoofdwatergang en 
bijbehorende keurstreken is gebaseerd op gegevens 
van het waterschap. Voor zover wij kunnen nagaan 
kleppen deze gegevens. 

Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot 
aanpassing van het bestemmingsplan. 

indiener 15 
Zienswijze Reactie gemeente 
Indiener maakt bezwaar tegen het 
verdwijnen van groen op de locatie 
Binnengracht teneinde op de locatie 
parkeerplaatsen mogelijk te maken. Volgens 
indiener is het aanleggen van extra 
parkeerplaatsen volgens het 
parkeeronderzoek van de gemeente alleen 
nodig voor een aantal piekmomenten, 
namelijk wanneer de scholen openen en 
uitgaan. Verder merkt indiener op dat het 
aanleggen van parkeerplaatsen op de 
huidige groenstrook aan de Binnengracht ten 
koste gaan van de open zichtlijnen vanaf het 
winkelcentrum. Voorts is indiener van 
mening dat de verkeerschaos rondom de 
schelencampus al aanzienlijk is en deze 
chaos door het vergroten van het aantal 
parkeerplaatsen zal worden vergreet. 
Indiener merkt op dat de extra 
parkeerplaatsen de verkeersstroom over de 
kiss and ride-banen nog meer stagneren. 
Ten slotte is indiener van mening dat het 
groen in de wijk al beperkt is en niet verder 
beperkt meet worden. 

Voor wat betreft de realisering van extra 
parkeerplaatsen wordt opgemerkt dat opnieuw 
onderzoek is gedaan naar het aantal benodigde 
parkeerplaatsen op basis van de parkeemormen uit 
het ASW (Aanbevelingen Stedelijke 
Verkeersvoorzieningen, CROW 2004). Op grond van 
dit onderzoek is geconcludeerd dat extra 
parkeerplaatsen nodig zijn. Binnen het plangebied is 
voldoende ruimte aanwezig om extra parkeren te 
realiseren: langs De Binnengracht en langs De Beurs 
zullen de parkeerplaatsen mogelijk gemaakt worden. 
Langs de Binnengracht zullen de gronden direct 
grenzend aan weningen wel een (smalle) 
groenbestemming krijgen. De gronden langs De Beurs 
krijgen een bestemming 'Verkeer-Verblijfsgebied'. Op 
grond van beide bestemmingen is het mogelijk om -
indien gewenst - parkeerplaatsen te realiseren. 
Gezien het voorgaande, zal geen sprake zijn van een 
beperking van de zichtlijnen richting het 
winkelcentrum. Ook valt niet in te zien waarom de 
aanleg van parkeerplaatsen de verkeerstroom juist zal 
belemmeren. Daarnaast is in de wijk nog voldoende 
sprake van groenvoorzieningen. 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan 

Indieners 16 
Zienswijze Reactie gemeente 
Indieners zijn van mening dat de parkeerdruk  
zal toenemen door de uitbreiding van de  
sportschool en de nieuwbouw van de  
scheel, mede omdat de parkeerplaatsen bij 

Voor wat betreft de realisering van extra  
parkeerplaatsen wordt opgemerkt dat opnieuw  
onderzoek is gedaan naar het aantal benodigde  
parkeerplaatsen op basis van de parkeemormen uit 
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Kaart Bestemmingsplan Portland I , herziening Bakkersparkweg e.o. l e wijziging 
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AANDUIDINGEN 
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Bestaande bebouwing, 
kadastrale en topografische gegevens 

— Bebouwingsvlak 
—Bebouwingsgrens 
— Voörgevelbouwgrens 
— Bebouwingsklasse,, 
-Ör^nsTïlsifHteSSïïf i 
— Bestemmingsgrens 
— Voörgevelbouwgrens 1 

— Voörgevelbouwgrens 2 

Grens van hét plan 

Gemeentegrens 

Maximum-hoogte in meters 

Maximum-goothoogte in meters 

Maatvoering in meters 
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Waartegen gaat u in beroep? 

Bestuursorgaan 
Vestigingsplaats 

Datum besluit 
Kenmerk 

Waar gaat de zaak over? 

Voorletter(s) 
Tussenvoegsel 

Achternaam 
Geboortedatum 

Straatnaam 
Huisnummer 

Postcode 
Woonplaats 

Telefoonnummer 1 

Naam 
Straatnaam 

Huisnummer 
Postcode 

Woonplaats; 
Land 

Beroepschrift 

Geadresseerde 

Raad van State 
Afdeling bestuursrechtspraak 

Soort beroep 

Beroep tegen een besluit van een bestuursorgaan 

Bestreden besluit 

Gemeenteraad 
Albrandswaard 
10-12-2012 
118181 
vaststellen nieuw bestemmingsplan 

Indiener en gemachtigde 

J 

Londema 
30-01-1964 
De Beurs 
47 
3162WB 
RHOON 
010-7078808 

Mede-indiener 1 

wordt later toegevoegd 

Gronden van het beroep 

Motivering van het beroep 

De gemeenteraad heeft een nieuw bestemmingpslan 

1 / 3 



Bijlage(n): 
- bestreden besluit 

vastgesteld. Dit plan vervangt het bestemmingsplan Portland 
Centrum uit 2002. Het nieuwe bestemmingplan staat 
zodanige ontwikkelingen toe waarmee de kwaliteit van onze 
leefomgeving wordt aangetast. 

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een grote 
commerciële sportschool mogelijk op een lokatie welke 
oorspronkelijk bedoeld was voor maatschappelijke 
voorzieningen, meer specifiek onderwijsvoorzieningen. In de 
huidige situatie is er in het betreffende gebied een groot 
tekort aan parkeerplaatsen. Het nieuwe bestemmingpslan 
maakt de aanleg van parkeerplaatsen t.b.v. de sportschool 
mogelijk in zichtbepalend groen, terwijl in het oude 
bestemmingsplan de voorwaarde was opgenomen dat 
parkeerplaatsen op eigen terrein zouden moeten worden 
gerealiseerd. Door de wijziging in het bestemmingsplan 
verdwijnt groen en wordt de kwaliteit van de leefomgeving 
aangetast. 

Het gewijzigde plan maakt tevens de verbouw van een 
school mogelijk waarbij deze wordt samengevoegd met de 
bestaande sportzaal (t.b.v. de school). Hiermee wordt de 
sportzaal opgewaardeerd tot sporthal met een regionale 
functie. Het besluit tot opwaardering van de sportzaal tot 
sporthal is niet expliciet in het plan opgenomen, maar wordt 
mogleijk gemaakt door aan de definitie van maatschappelijke 
bestemmingen, de functie sport op te nemen. De sportzaal 
ligt op 15 meter afstand van woningen. Voor een sporthal 
geldt volgens de vng-afstandsrichtlijn een afstand van 50 
meter tot de woningen. Door de wijziging van 
functiebeschrijving in het nieuwe bestemmingsplan wordt de 
realisatie van een sporthal op kortere afstand mogleijk 
gemaakt. Hiermee zijn wij het niet eens. 

2 / 3 
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RAADSBESLUIT 

Besluit nr.: 118181 
Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan "Portland" 

De raad van de gemeente Albrandswaard; 

Gezien het voorstel van het eollegè van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 118181, 28 augustus 
2012; 

BESLUIT: 

- De ingediende zienswijzën ontvankelijk te verklaren; 
- Instemmen met de weerlegging van de zienswijzen, zoals aangegeven in de 'nota van ziënswijze'r 
- De ingediende zienswijzen (on)gegrond te verklaren zoals aangegeven in de bij het raadsvoorstel 

, behorende bijlage "nota zienswijzen" met kenmerk 118214; 
-, de indieners van zienswijzen te 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" met 
.kenmerk 118135 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
26 november 2012 

De griffier, 

-«Cu 

mr Renske van der Tempel 

rzitter vo 

van de Velde-de Wilde 

Besluit nr.: 118181 
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