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BM Projectontwikkeling B.V./Polder Albrandswaard 
15020768/HvL 
zienswijze ontwerpbestemmingsplan "Polder Albrandswaard" 

Geachte raad, 

Deze brief zend ik u namens BM Projectontwikkeling B.V. ter zake het ontwerpbestemmingsplan 
"Polder Albrandswaard". BM Projectontwikkeling B.V. heeft het perceel naast Albrandswaardseweg 
86 in eigendom. 

Publicatie en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Polder Albrandswaard" 

Het ontwerpbestemmingsplan "Polder Albrandswaard" met bijbehorende stukken is vanaf 1 mei tot 
en met 11 juni 2015 vooreen ieder ter inzage gelegd. Tot en met laatstgenoemde datum bestaat de 
mogelijkheid een zienswijze kenbaar te maken bij uw Raad. Daartoe ga ik hierbij, en derhalve tijdig, 
over. 

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "Polder Albrandswaard" 

BM Projectontwikkeling B.V. kan zich niet verenigen met het ontwerpbestemmingsplan "Polder Al
brandswaard", voor zover aan haar perceel niet de bestemming "wetgevingszone - wijzigingsge
bied" is toegekend op grond waarvan de thans geldende bestemming "agrarisch met waarden" kan 
worden gewijzigd in de bestemming "wonen" ten behoeve van de bouw van (twee) woningen op het 
perceel 

In de eerste plaats strookt dit niet met het provinciaal beleid. Het plangebied is in de Verordening 
Ruimte (2013) van de provincie Zuid-Holland aangewezen als recreatiegebied met daarbinnen een 
zoekfunctie voor landelijk wonen. Dit is dan ook de reden geweest dat de provincie Zuid-Holland bij 
besluit van 17 juni 2014 ontheffing heeft verleend van zojuist genoemde verordening teneinde wo
ningbouw in het plangebied mogelijk te maken. De provincie Zuid-Holland heeft de verlening van de 
ontheffing in voornoemd besluit verder onderbouwd door aan te geven dat locaties voor landelijk 
wonen in de provincie schaars zijn en dat de polder Albrandswaard geschikt is voor de functie van 
landelijk wonen. 

Op al onze wer.zaamheden l ip onze Algemene Voorwaarden van toepassing Deze Algemene Voorwaarden zgn gedeponeerd ter gnffie van de Rechtbank Rotteroa, 
Unze Algemene Voorwaarden bevatten onder meer een beding ter beperking van aansprakelijkheid. 
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Voorts wordt in het door de provincie Zuid-Holland vastgestelde Gebiedsprofiel IJsselmonde (2013) 
ten aanzien van de Albrandswaardseweg, waaraan het perceel van BM Projectontwikkeling B.V. is 
gelegen, vermeld dat de ontwikkeling van woningen aan onder meer voornoemde weg wenselijk is. 

Woningbouw op het perceel van BM Projectontwikkeling B.V. kan ook niet in strijd worden geacht 
met de uitgangspunten van de gemeentelijke Structuurvisie Albrandswaard 2025 (2013). Daaruit 
volgt dat woningbouw in het plangebied is toegestaan, mits dit geen belemmering met zich mee
brengt voor het uitzicht over de polder. Het Landschapsontwikkelingsplan (2012), onderdeel van 
voornoemde structuurvisie en basisdocument voor het onderhavige ontwerpbestemmingsplan, ver
meldt de voorwaarden op basis waarvan woningbouw aan de Albrandswaardseweg is toegestaan. 
Als voorwaarden worden genoemd dat belangrijke zichtlijnen en de openheid in het ritme van de 
polder worden behouden (geen aaneengesloten bebouwingslint) en dat de grootte van de kavels en 
de woningen de lijn volgt van bestaande aangrenzende woningen (kavel maximaal 750 m 2 en 
maximaal twee bouwlagen). 

De door BM Projectontwikkeling B.V. gewenste bestemmingswijziging van haar perceel ten behoe
ve van woningbouw voldoet aan de beleidsuitgangspunten die aan het ontwerpbestemmingsplan 
"Polder Albrandswaard" ten grondslag liggen. Zoals ook de kaart met zichtvensters op pagina 46 
van het Landschapsontwikkelingsplan (2012) laat zien kan woningbouw op het perceel van BM Pro
jectontwikkeling B.V. op generlei wijze het zicht over de polder belemmeren. Het uitzicht over het 
polderlandschap wordt derhalve niet aangetast. Ook de openheid van de polder wordt met woning
bouw op het perceel van BM Projectontwikkeling B.V. behouden, aangezien het perceel van BM 
Projectontwikkeling B.V. niet aan beide zijden kan worden bebouwd met woningen waardoor geen 
aaneengesloten bebouwingslint kan ontstaan. 

Naast de omstandigheid dat woningbouw op het perceel van BM Projectontwikkeling B.V. de ruim
telijke karakteristiek van het polderlandschap niet aantast, is het perceel van BM Projectontwikke
ling B.V. ook geschikt voor woningbouw. Het perceel bevindt zich namelijk aan de Albrandswaard
seweg waardoor de ontsluiting van de woningen kan plaatsvinden via deze weg en geen extra ont
sluitingsmogelijkheden moeten worden gerealiseerd. Daarnaast sluit woningbouw op het perceel 
van BM Projectontwikkeling B.V. aan op de directe ruimtelijke omgeving, aangezien de door BM 
Projectontwikkeling B.V. gewenste woningbouw past binnen de bestaande bebouwing aan de Al
brandswaardseweg. Meerdere nabijgelegen percelen zijn bebouwd en de gewenste woningbouw op 
het perceel van BM Projectontwikkeling B.V. sluit tevens aan op de wenselijke open lintbebouwing 
van de Albrandswaardseweg. 

Aan meerdere nabijgelegen percelen is wel de bestemming "wetgevingszone - wijzigingsgebied" 
ten behoeve van woningbouw toegekend en ondanks het feit dat woningbouw op het perceel van 
BM Projectontwikkeling B.V. past binnen de relevante beleidskaders is aan dit perceel niet de be
stemming "wetgevingszone - wijzigingsgebied" toegekend. Het is onduidelijk op basis waarvan de 
keuze is gemaakt om voornoemde bestemming niet toe te kennen aan het perceel van BM Project
ontwikkeling B.V.. De toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan ontbeert derhalve een deugdelijke 
motivering omtrent de keuze van de toekenning van de bestemming "wetgevingszone - wijzigings
gebied" aan de diverse percelen. 

Dit klemt temeer nu BM Projectontwikkeling B.V. in maart 2013 een concreet voorstel met betrek
king tot het perceel aan het college van uw gemeente kenbaar heeft gemaakt alsook heeft gepre
senteerd aan de Vereniging Albrandswaards Landschap. Het voorstel van BM Projectontwikkeling 
B.V. houdt in dat twee woningen (op dezelfde lijn als de nabijgelegen woningen) worden gereali
seerd op het perceel van BM Projectontwikkeling B.V., de helft van het perceel ter beschikking 
wordt gesteld aan de Vereniging Albrandswaards Landschap en een bedrag ad € 15.000,- ter be
schikking wordt gesteld voor de inrichting hiervan. De beoogde woningen zijn op zodanige wijze 
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ontworpen dat de woningen geen aantasting van het karakter en de ruimtelijke uitstraling van het 
polderlandschap kunnen vormen. 

Ten onrechte is in het ontwerpbestemmingsplan geen rekening gehouden met dit planinitiatief. Op 
grond van vaste jurisprudentie heeft immers te gelden dat de gemeenteraad bij de besluitvorming 
over een bestemmingsplan rekening dient te houden met een particulier initiatief betreffende ruimte 
lijke ontwikkelingen indien dit concreet is, tijdig kenbaar is gemaakt en ten tijde van de vaststelling 
van het plan op basis van de op dat moment bekende gegevens de ruimtelijke aanvaardbaarheid 
daarvan kan worden beoordeeld V 

Anders dan het college van uw gemeente meent zijn op voorhand geen overwegende bezwaren 
tegen het planinitiatief, in die zin dat het planinitiatief reeds zou afstuiten op wettelijke of beleidsma
tige belemmeringen. Zoals reeds opgemerkt voldoet woningbouw op het perceel van BM Project
ontwikkeling B.V. aan de beleidskaders die ten grondslag liggen aan het ontwerpbestemmingsplan. 
Tot slot merk ik op dat de Vereniging Albrandswaards Landschap blijkbaar positief tegenover het 
planinitiatief van BM Projectontwikkeling B.V. stond en dat niet is gebleken dat het college van uw 
gemeente met de Vereniging Albrandswaards Landschap tot een eensluidend oordeel is gekomen 
over dit planinitiatief, hetgeen overigens niet in overeenstemming moet worden geacht met de pro
cedure omtrent het beoordelen van marktinitiatieven in het plangebied (zie het verslag van de ver
gadering van de werkgroep AWL Polder Albrandswaard d.d. 27 augustus 2013 pagina 1 en 2). 

Op grond van het bovenstaande dient het ontwerpbestemmingsplan in strijd met de goede ruimtelij
ke ordening te worden aangemerkt. Ik verzoek u het bovenstaande te betrekken bij uw beoordeling 
en te verwerken in het bestemmingsplan. 

Tot slot verzoek ik uw Raad mij de ontvangst van deze zienswijze schriftelijk te bevestigen. 

Hoogachtend, 

Conclusie 

H. van Loon 

1 Zie onder andere ABRvS 12 november 2014, nr. 2013063S6/1/R3 
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