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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma E Ruimtelijke 
ordening en Wonen 

BBVnummer: 
134714 

Raadsvoorstel: 
135245 

Portefeuillehouder: 
Raymond van Praag 

     
     
     
Onderwerp 
Ontwikkelingsstrategie Centrumontwikkeling Poortugaal 
 
Geadviseerde beslissing: 

1. Geheimhouding ten aanzien van de bijlage 'ontwikkelingsstrategie' zoals opgelegd door het 
college conform artikel 25 te bekrachtigen. 

2.   Niet in te stemmen met de planvisie die door de ontwikkelaar is ingediend. 
3. Akkoord te gaan met de voorliggende ontwikkelingsstrategiestrategie (geheim). 

 
 
INLEIDING 
De revitalisatie van het centrumgebied is een gefaseerde, meerjarige ontwikkeling. Na voltooiing van 
eerdere deelprojecten, rest op dit moment de afronding van de laatste twee deelgebieden langs de 
Emmastraat.  
 
Projecthistorie 
Tot de herziening van de grondexploitatie in 2011 bestond het project COP uit ontwikkelgebieden van 
de gemeente Albrandswaard (deelgebied 1 en 2) en uit een herstructureringsproject van de 
woningbouwvereniging Poortugaal langs de Waalstraat. De ontwikkelaar was bij dit project van de 
woningbouwvereniging Poortugaal betrokken. Vanuit een integrale benadering van het project zijn 
destijds gesprekken gevoerd met de woningbouwvereniging en de ontwikkelaar over de ontwikkeling 
van deelgebied 1 en 2. Op 5 december 2006 heeft de gemeente Albrandswaard de gronden van 
deelgebied 2 aangeboden aan de ontwikkelaar. Deze aanbieding heeft niet geleid tot een afname van 
de gronden en evenmin een ontwikkeling op deze locatie.  
 
Overeenkomsten ontwikkelaar 
Na de mededeling van de woningbouwvereniging dat de huurwoningen langs de Waalstraat voorlopig 
niet voor herstructurering in aanmerking komen, is de gemeente verder met de ontwikkelaar in 
gesprek gegaan over de ontwikkeling van beide deelgebieden van de gemeente. Op 18 september 
2012 hebben de gemeente en de ontwikkelaar een startovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling 
van deelgebied 1. Vervolgens zijn gesprekken gevoerd voor het sluiten van een startovereenkomst 
voor de ontwikkeling van deelgebied 2. Deze is op 28 mei 2013 gesloten. 
 
Planvisie ontwikkelaar 
Voortkomend uit de startovereenkomsten heeft de ontwikkelaar een planvisie ingediend. Deze 
planvisie ligt bij de griffie ter inzage. Na beoordeling van de planvisie is geconcludeerd dat de 
planvisie niet voldeed aan de gestelde eisen vanuit de startovereenkomsten. Essentiële onderdelen 
zoals financiële haalbaarheid, draagvlak en planning zijn als onvoldoende beoordeeld. De gemeente 
heeft de ontwikkelaar per brief geïnformeerd over de onderdelen waarop de planvisie niet voldoet en 
heeft één en ander toegelicht in een persoonlijk gesprek. Aan de hand daarvan heeft de gemeente de 
ontwikkelaar de kans geboden om de planvisie op deze punten aan te vullen. 
Helaas is geconstateerd dat ook de aanvullende planvisie op essentiële punten niet voldoet aan de 
gestelde eisen vanuit de startovereenkomsten. Het belangrijkste argument is daarbij dat de bieding 
veel te laag is en niet marktconform. Daarnaast is de planning en het proces onduidelijk, waardoor de 
vraag blijft wanneer er gebouwd kan worden. De beoordeling van de planvisie ligt bij de griffie ter 
inzage. 
Wij adviseren daarom om niet akkoord te gaan met de ingediende planvisie. 
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Dat de raad hier wordt gevraagd om bevestiging van het niet goedkeuren van de planvisie is een 
uitzondering en komt voort uit een ouder contract. Indien een planvisie niet voldoet wordt dit in het 
vervolg door het college besloten en wordt de raad hierover geïnformeerd. 
 
Ontwikkelingsstrategie 
Conform de overeenkomst met de ontwikkelaar is de gemeente vrij om haar percelen aan andere 
partijen aan te bieden. Dit is het vertrekpunt geweest voor het opstellen van de ontwikkelingsstrategie, 
die uitgebreid is beschreven in bijlage 1. In de ontwikkelingsstrategie is een afweging gemaakt op 
welke wijze de deelgebieden van Centrumontwikkeling Poortugaal in de markt worden gezet. 
Deelgebied 1 is daarbij een meer complexe ontwikkeling wat vraagt voor een benadering waarbij 
rekening wordt gehouden met de verhuur van de winkelruimte en de verhuur van eventuele 
appartementen. Deelgebied 2 is makkelijker en er wordt ingezet op een participatie traject waarbij de 
toekomstige bewoners mee kunnen denken in de vorm van hun woning, maar waarbij er ook zonder 
ontwikkelaar wordt gewerkt waardoor de marge van de ontwikkelaar terecht komt in een maximale 
grondprijs en marktconforme woningprijzen.  
Wij stellen de raad voor om akkoord te gaan met deze ontwikkelingsstrategie.  
 
BEOOGD EFFECT 
Met dit advies wordt beoogd om niet in te stemmen met de planvisie die door de ontwikkelaar is 
ingediend. De nieuwe ontwikkelingsstrategie voor Centrumontwikkeling Poortugaal vast te stellen en 
zo meer partijen de mogelijkheid te bieden om het centrum zo snel mogelijk te ontwikkelen. Het doel 
hierbij is om een gewenste vastgoedontwikkeling in het centrum van Poortugaal te realiseren, die 
voldoet aan de financiële en kwalitatieve uitgangspunten.  
 
ARGUMENTEN 
Hier worden de gevraagde beslissingen nog een keer herhaald en worden vervolgens de argumenten 
genoemd. 
 
1. Geheimhouding op de ontwikkelingsstrategie te leggen, conform artikel 25 gemeentewet. 
 
1.1 Wanneer de strategie niet geheim wordt gehouden, schaadt dit de financiële positie van de 
gemeente. 
De ontwikkelingsstrategie bevat gegevens die de financiële positie van de gemeente kunnen schaden. 
Daarom is het noodzakelijk dat dit document geheim blijft 
 
2. Niet in te stemmen met de planvisie die door de ontwikkelaar is ingediend. 
 
2.1 De planvisie voldoet op essentiële onderdelen niet aan de gestelde eisen van de overeenkomst 
Uit de beoordeling van de planvisie blijkt dat deze niet voldoet aan de gestelde eisen en bij 
voortzetting niet voldaan wordt aan de gestelde financiële en kwalitatieve eisen.  
 
2.2 Het bedrag dat de ontwikkelaar wil betalen voor de grond is geen marktconforme prijs.  
Er is een groot gat tussen de analyse waarvoor wij verwachten de grond marktconform te kunnen 
verkopen en de prijs waarvoor de ontwikkelaar de gronden wil kopen. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat de gemeente mogelijkheden ziet deze bieding te optimaliseren en heeft dit bij de eerste 
beoordeling van de planvisie met de ontwikkelaar besproken. Echter heeft de ontwikkelaar ook bij de 
aangevulde planvisie geen zicht gegeven in een mogelijke optimalisatie van de grondprijs. Zie voor de 
precieze omvang bijlage 1. Het bedrag waarvoor de ontwikkelaar de gronden wil kopen komt tevens 
niet overeen met uitgangspunten die hiervoor zijn opgenomen in de startovereenkomsten. 
 
3. Akkoord te gaan met de voorliggende ontwikkelingsstrategie (geheim). 
 
3.1 Elk deelgebied heeft zijn eigen kenmerken en vereist specifieke eisen aan de 
ontwikkelaar die de ontwikkeling gaat trekken. 
Deelgebied 1 is een groter gebied waarop een gemengd programma beoogd is, bestaande uit 
woningen, winkels en (maatschappelijke) voorzieningen. Naast het programma dat de opgave 
complexer maakt, is ook de ligging in het centrum een factor die de opgave complexer maakt 
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gedurende planvorming (draagvlak) en realisatie (bereikbaarheid). Vanwege de complexiteit van de 
opgave gaat deze gepaard met een hoog risicoprofiel en vereist het extra kwaliteiten van een 
marktpartij die ervaring heeft met dergelijke (centrum)opgaven.  
Deelgebied 2 betreft daarentegen een kleiner gebied, liggend aan de rand van het centrum waarop 
een eenvoudige woningbouwopgave gerealiseerd kan worden. Dit vertaalt zich in een relatief laag 
risicoprofiel. Dit plangebied kan door de eenvoudige opgave snel ontwikkeld en gerealiseerd worden 
door een groot aantal marktpartijen waaronder plaatselijke ontwikkelaars/aannemers. Hierdoor kan 
binnen aanzienlijke tijd met deze locatie begonnen worden. 
 
3.2 Het voorgestelde proces voor deelgebied 1 zorgt voor een verdere optimalisatie van het 
programma en beperking van het tekort 
Voor deelgebied 1 gaat de aandacht uit naar de optimalisatie van het programma en beperken van het 
tekort (prijs/kwaliteit). Door het voorgestelde proces van marktconsultatie en selectie-/gunning is het 
programma verder te optimaliseren en de haalbaarheid te toetsen. De concurrentie kan daarnaast 
zorgen voor inventieve oplossingen en voor beperking van het tekort.  
 
3.3 Het voorgestelde proces voor deelgebied 2 zorgt voor een snellere realisatie en optimalisatie van 
de grondprijs 
De omvang van deelgebied 2 is beperkt en het programma is voldoende uitgewerkt. Wel biedt het 
bestemmingsplan voldoende flexibiliteit om differentiatie aan te brengen in woningtypen, hierdoor is 
het plan optimaal aan te passen aan de marktwensen en kan het plan sneller gerealiseerd worden 
dan wanneer deze gekoppeld blijft aan deelgebied 1. De voorgestelde ontwikkelingsstrategie levert 
een hoger resultaat op voor de gemeente en men kan de woningen concurrerender in de markt 
zetten. 
 
KANTTEKENINGEN 
2.1 De planning vertraagt  
Wanneer er afscheid wordt genomen van de huidige ontwikkelaar vertraagt dit de planning. Echter 
doordat de ingediende planvisie geen duidelijk proces laat zien verwachten wij dat de planning 
volgens de ontwikkelingsstrategie geen verslechtering is. Ten opzichte van de vastgestelde planning 
zal deze vertragen.  
 
FINANCIËN 
De marktverkenning die is uitgevoerd leidt vooralsnog tot de conclusie dat het beoogde eindresultaat 
van de huidige grondexploitatie bijgesteld moet worden naar een negatief netto contant resultaat van 
€ 875.000,- per 1-1-2013, met een negatief risico van € 235.000,-, tov het vastgestelde resultaat van € 
711.000,- negatief per 1-1-2013. Bij de herziening van de grondexploitatie in het MPO 2014 wordt dit 
verwerkt. 
 
COMMUNICATIE 
De ontwikkelingsstrategie zal als input dienen voor de opstelling van een communicatieplan. Het 
communicatieplan zal aandacht besteden hoe de verschillende shareholders en stakeholders 
betrokken zullen worden bij de ontwikkeling. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar het proces van 
selectie en gunning. In elk projectoverleg staat communicatie op de agenda en wordt het, separaat te 
maken communicatieplan, getoetst aan de actualiteit. 
 
UITVOERING 
De wijze van uitvoering staat beschreven in de ontwikkelingsstrategie. Daarnaast zal de ontwikkelaar 
op de hoogte worden gesteld van het besluit. 
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  135023: Bijlage 1: Ontwikkelingsstrategie COP (geheim)  
 

 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


