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Overzicht locaties 
1. Essendael
2. Portlandse Hoek
3. Poortugaal-West
4. Basita
5. Sonneheerdt (Dorpsdijk 40)
6. School de Meijlle (Molendijk 2)
7. Mariput
8. Sportvelden Omloopseweg
9. Zwaardijk





Inleiding en doel

De sociale woningmarkt van Albrandswaard staat onder druk. De ko-
mende jaren is er nood aan extra sociale huurwoningen in de gemeente 
Albrandswaard. Als eerste ruimtelijke verkenning naar potentiële loca-
ties is een quickscan uitgevoerd. De quickscan geeft op hoofdlijnen de 
haalbaarheid en (on)mogelijheden van sociale woningbouw op negen 
zoeklocaties: 

•	 Essendael (Rhoon)
•	 Portlandse Hoek (Rhoon-Portland)
•	 Poortugaal-West
•	 Basita (Rhoon)
•	 Sonneheert (Rhoon-Noord)
•	 De Meijlle (Rhoon)
•	 Mariput (Poortugaal)
•	 Sportvelden Omloopseweg (Rhoon)
•	 Zwaardijk (Poortugaal)

Benadrukt wordt dat de quickscan niet bedoeld is als beslisdocument, 
maar een eerste studie bevat naar de zoeklocaties. De quickscan kan 
wel gehanteerd worden als onderbouwing om kansrijke locaties nader te 
onderzoeken. De quickscan gaat niet in op details voor de verschillende 
zoeklocaties. Met nader onderzoek moet per locatie worden aangetoond 
of deze geschikt is als locatie voor sociale huisvesting. In de quickscan 
zijn twee mogelijkheden onderzocht: permanente huisvesting (bij voor-
keur) en tijdelijke huisvesting (met permanente huisvesting in het vooruit-
zicht).

Quickscan
Voor alle zoeklocaties zijn de volgende aspecten beschouwd:

•	  Ligging  
•	  Milieu
•	  Planologie
•	  Financieel
•	  Proces/tijd
•	  Eigendom

Hierna volgt een samenvatting van alle zoeklocaties, ook zijn de bevin-
dingen per locatie toegelicht. De analyse per zoeklocatie is uitgewerkt in 
een ‘factsheet‘. 

Ladder voor duurzame verstedelijking
Een relevant aspect voor alle zoeklocaties is de ladder voor duurzame 
verstedelijking. Bij elke ontwikkeling waarvoor een nieuw ruimtelijk besluit 
moet worden genomen, dient inzicht te worden gegeven aan de invul-
ling van art. 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro): de toets aan 
de ladder voor duurzame verstedelijking. Deze laddertoets bestaat uit 3 
onderdelen:

1. Behoefte
2. Binnenstedelijk of buitenstedelijke alternatieven
3. Indien buitenstedelijk: multimodaal ontsloten

Voor de zoeklocaties betekent dit op hoofdlijnen het volgende:

Ten eerste. De behoefte voor sociale huisvesting is aanwezig. De eerste 
trede zal daarom naar verwachting geen belemmeringen opleveren. De 
onderbouwing hiervan is direct gelieerd aan de (tijdelijk fors) stijgende 
vraag naar sociale huisvesting en het achterblijvende aanbod. Als kantte-
kening wordt meegegeven dat, indien gekozen wordt voor een gemengd 
programma – bijvoorbeeld met commerciële functies, maar ook andere 
categorieën van woningbouw – de behoefte regionaal moet worden on-
derzocht. 

Ten tweede. Voor de binnenstedelijke zoeklocaties lijkt de toets aan de 
ladder geen belemmeringen op te leveren. Sloop-/nieuwbouw en heront-
wikkeling binnen het bestaande stedelijk gebied sluit aan bij de doelstel-
ling van het Bro. Voor de buitenstedelijke zoeklocaties geldt een zwaar-
dere motiverings- en onderzoeksplicht.  Dit is gelegen in het feit dat, 
zoals ook blijkt uit deze quickscan, er ook binnenstedelijke alternatieven 
zijn voor de huisvestingsopgave. Pas wanneer het programma binnenste-
delijk	–	om	ruimtelijke,	juridische,	financiële	of	andere	zwaarwegende	ar-
gumenten – niet kan worden opgelost komen de buitenstedelijke locaties 
in aanmerking voor ontwikkeling. 

Ten derde. De buitenstedelijke locaties dienen multimodaal ontsloten te 
worden. Voor de toets aan de derde trede worden geen belemmeringen 
verwacht. Voor alle zoeklocaties geldt dat zij goed bereikbaar zijn met 
verschillende vormen van vervoer.

De afweging in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking 
moet in nauw overleg tussen gemeente, provincie en eventueel ontwikke-
laars plaatsvinden. Nader onderzoek naar dit aspect is benodigd.
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Samenvatting

Deze quickscan is een haalbaarheidsanalyse op hoofdlijnen, om beter 
zicht te krijgen van op (on)mogelijkheden van sociale huisvesting op 
verschillende zoeklocaties. In dit stadium gaat het nog om een eerste 
verkenning naar verschillende zoeklocaties. De locaties zijn beschouwd 
als ontwikkellocatie voor permantente woningbouw of tijdelijke huisvesting 
(transformatie). 

Permanente woningbouw
De zoeklocatie Essendael is geschikt voor snelle ontwikkeling van per-
manente woningbouw. Het zoekprogramma voor deze locatie is 60 tot 80 
sociale woningen. Deze zijn passend binnen de kaders van het bestem-
mingsplan. Voor de ontwikkeling van deze locatie is overleg met BPD/
GEM doorslaggevend. De eerste signalen vanuit de gemeentelijke direc-
teur van de GEM zijn positief.

 ESSENDAEL

       ligging         milieu         planologie         financieel         proces/tijd         eigendom

 SPORTVELDEN OMLOOPSEWEG (INBREIDING)

       ligging         milieu         planologie         financieel         proces/tijd         eigendom

 PORTLANDSE HOEK

       ligging         milieu         planologie         financieel         proces/tijd         eigendom

 SCHOOL DE MEIJLLE (MOLENDIJK 2a)

       ligging         milieu         planologie         financieel         proces/tijd         eigendom

 MARIPUT

       ligging         milieu         planologie         financieel         proces/tijd         eigendom

 POORTUGAAL-WEST

       ligging         milieu         planologie         financieel         proces/tijd         eigendom

 SONNEHEERT (DORPSDIJK 40a e.o.)

       ligging         milieu         planologie         financieel         proces/tijd         eigendom

 SPORTVELDEN OMLOOPSEWEG (UITBREIDING)

       ligging         milieu         planologie         financieel         proces/tijd         eigendom

 BASITA

       ligging         milieu         planologie         financieel         proces/tijd         eigendom

 

Tijdelijke huisvesting (transformatie)
Voor tijdelijke huisvesting scoort de zoeklocatie De Meijlle het beste. Dit 
pand is vrij eenvoudig om te bouwen naar tijdelijke wooneenheden. Alle 
ruimtes hebben reeds de benodigde aansluitingen en de ‘kruimelgeval-
lenregeling’ kan worden toegepast, hetgeen een procedurele versnelling 
betekent. Ook de locatie Sonneheert biedt kansen; tijdelijke of permanen-
te huisvesting past binnen de kaders van het bestemmingsplan.

 SCHOOL DE MEIJLLE (MOLENDIJK 2a) (transformatie)

       ligging         milieu         planologie         financieel         proces/tijd         eigendom

 ZWAARDIJK (transformatie)

       ligging         milieu         planologie         financieel         proces/tijd         eigendom

 BASITA (transformatie)

       ligging         milieu         planologie         financieel         proces/tijd         eigendom

 SONNEHEERT (DORPSDIJK 40a e.o.) (transformatie)

       ligging         milieu         planologie         financieel         proces/tijd         eigendom
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Permanente huisvesting

1. Essendael
Het zuidelijk deel van Essendael is per direct beschikbaar voor 
de realisatie van woningbouw. Woningbouw op deze locatie is 
reeds toegestaan binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan. 
Het is mogelijk om op deze locatie twee bouwvolumes van elk 20 wonin-
gen te realiseren. Daarnaast kan het bouwplan van de reeds verleende 
vergunning voor het zorgcomplex (bestemming ‘Maatschappelijk met 
wonen’) worden aangepast zodat 40 zelfstandige woningen worden 
mogelijk gemaakt. Dit maakt de locatie geschikt om snel over te gaan tot 
ontwikkeling. Het zoekprogramma voor deze locatie is 60 tot 80 sociale 
woningen.

De locatie is volledig in eigendom bij Essendael Beheer B.V. In deze 
GEM participeren de gemeente en BPD voor elk 50%. Overleg met het 
GEM is nodig om te kunnen bepalen of het sociaal programma in Essen-
dael opgevangen kan worden. De gemeentelijke directeur van de GEM 
heeft reeds aangegeven kansen te zien om in Essendael (extra) sociale 
woningen te realiseren.

Deze locatie kan ook in een breder perspectief worden beschouwd, zo 
kan de sociale opgave meer geïntegreerd worden in de totale ontwikke-
ling van Essendael, waardoor de sociale huisvesting niet geconcentreerd 
wordt op één locatie in Essendael. Hiervoor is een aanpassing nodig aan 
de stedenbouwkundige visie en eventueel een nieuw bestemmingsplan. 
Deze variant is in de quickscan niet nader uitgewerkt, maar wel haalbaar.

2. Portlandse hoek
Woningbouw op de locatie Portlandse hoek is reeds toegestaan 
binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan. Het is 
mogelijk om deze locatie ‘af’ te bouwen, er is ruimte voor nog circa 50 
woningen.	Echter	is	het	bestemmingsplan	niet	flexibel	genoeg	om	in	te	
kunnen spelen op de vraag naar sociale woningbouw. De eenvoudigste 
wijze om op deze locatie sociale woningbouw te realiseren is een uitge-
breide omgevingsvergunning, om af te kunnen wijken van het bestem-
mingsplan. Het zoekprogramma voor deze locatie is 15 tot 30 sociale 
woningen.

Voor ontwikkelingen op deze locatie is afstemming met BPD leidend. 
Voor dit gebied geldt hetzelfde als voor de locatie Essendael: herverka-
veling is mogelijk om tot een optimaler plan te komen. Hiervoor is een 
aanpassing nodig aan de stedenbouwkundige visie en eventueel een 
nieuw bestemmingsplan. Deze variant is in de quickscan niet nader uit-
gewerkt.

3. Poortugaal-West
Woningbouw in Poortugaal-West is mogelijk onder voorwaar-
den. Belangrijkste belemmering voor deze zoeklocatie is de 
ladder voor duurzame verstedelijking. Het westelijke deel is niet geschikt 
voor woningbouw, door de veiligheidszone van een buisleiding, tenzij 
maatregelen worden genomen om deze af te schermen. De gronden 
hebben een bestemming ‘Agrarisch’ en ‘Recreatie-Volkstuinen’, wo-
ningbouw is op basis van het bestemmingsplan niet toegestaan. Om ter 
plaatse woningbouw te kunnen ontwikkelen moet een nieuwe bestem-
mingsplanprocedure worden doorlopen.

De locatie is grotendeels in eigendom van de gemeente. Na bestem-
mingswijziging kan dus relatief snel over gegaan worden tot ontwikkeling. 
Het maximale programma voor de gehele locatie is circa 200 tot 300 wo-
ningen, echter wordt op deze locatie in eerste instantie een programma 
gezocht van 30 tot 50 sociale woningen. 

4b. Basita
Woningbouw op de locatie Basita is mogelijk onder voorwaar-
den. Het aspect geluid speelt een belangrijke hinderfactor voor 
verdere ontwikkeling. Dit is oplosbaar, maar verder onderzoek en 
het vaststellen van hogere waarden is benodigd. Het noordelijk deel van 
het	perceel	kent	een	overschrijding	van	de	maximale	ontheffingswaarde,	
bouwkundige maatregelen zijn hier benodigd. De gronden hebben een 
bestemming ‘Kantoor’, woningbouw is op basis van het bestemmingsplan 
niet toegestaan. Om ter plaatse woningbouw te kunnen ontwikkelen moet 
een nieuwe bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.

De locatie is geheel in eigendom van Basita b.v. Voor tot sloop/nieuw-
bouw kan worden overgegaan dient het pand/perceel verworven te wor-
den. Het pand staat te koop. Het zoekprogramma voor deze locatie is 15 
tot 20 woningen bij sloop/nieuwbouw.

5b. Sonneheert
Woningbouw op de locatie Sonneheert is mogelijk en past bin-
nen het bestemmingsplan. Bij sloop/nieuwbouw lijken de huidige 
bouwmogelijkheden te beperkt. Voor het verruimen van de bouwmoge-
lijkheden (bouwvlak en -hoogte) is een uitgebreide omgevingsvergunning 
benodigd om af te wijken van het bestemmingsplan. 

Het perceel is in eigendom van Woon Compas. De panden 40 en 40a 
zijn beide tijdelijk in gebruik door lokale ondernemingen. Bij ontwikke-
ling is er een kans op functiemenging met lokale ondernemers. Voor tot 
sloop/nieuwbouw kan worden overgegaan dienen het pand en perceel 
verworven te worden. Het zoekprogramma voor deze locatie is 15 tot 30 
sociale woningen.

6b. School De Meijlle
Woningbouw op de locatie van de voormalige school De Meijlle 
is mogelijk onder voorwaarden. De gronden hebben een bestemming 
‘Maatschappelijk’, woningbouw is op basis van het bestemmingsplan niet 
toegestaan. Om ter plaatse woningbouw te kunnen ontwikkelen moet een 
nieuwe bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.

Deze locatie komt in aanmerking voor transformatie van het huidige 
pand en/of sloop/nieuwbouw. Voor zowel de tranformatie (permanent) 
als sloop/nieuwbouw zijn er geen ruimtelijke belemmeringen en kan snel 
worden overgegaan tot transformatie. Voor functiewijziging naar wonen is 
de kruimelgevallenregeling van toepassing (reguliere procedure, 8 weken 
+ bezwaar).

Het perceel is eigendom van de gemeente. De school zelf is in eigen-
dom van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard. Voor tot 
transformatie of sloop/nieuwbouw kan worden overgegaan is overleg met 
de stichting nodig. Het pand is voor een klein deel in gebruik als kinder-
dagverblijf. Het zoekprogramma voor deze locatie is 20 woningen voor 
permanente transformatie en circa 10 (grondgebonden) tot 20 woningen 
(gestapeld tot drie lagen) bij sloop/nieuwbouw.
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7. Mariput
Woningbouw op de locatie Mariput is mogelijk onder voorwaar-
den. Geluid vormt een belemmerend aspect, het vaststellen van 
hogere waarden is benodigd. Afscherming aan de zijde van de 
metrobaan wordt aanbevolen. De gronden hebben de bestemming ‘Be-
drijf’, woningbouw is op basis van het bestemmingsplan niet toegestaan. 
Om ter plaatse woningbouw te kunnen ontwikkelen moet een nieuwe 
bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. 

De locatie is geheel in eigendom van Mariput b.v.. Voor tot herontwikke-
ling kan worden overgegaan dienen de percelen verworven te worden. 
Deze locatie leent zich voor herontwikkeling naar wonen. Het zoek-
programma voor deze locatie is 50 (grondgebonden) tot 80 woningen 
(grondgebonden en gestapeld). Voor het plangebied bestaat een kans tot 
optimalisatie door uitsluitend gestapelde woningen toe te staan.

8. Sportvelden Omloopseweg
Woningbouw op de zoeklocatie van de sportvelden aan de Omloopse-
weg is mogelijk onder voorwaarden. De belangrijkste belemmering is de 
ladder voor duurzame verstedelijking. Daarom zijn twee varianten behan-
deld: inbreiding en uitbreiding. Het zoek programma voor deze locatie is 
30 tot 50 sociale woningen.

a. Sportvelden (inbreiding)
De variant inbreiding, waarbij wordt uitgegaan van de heront-
wikkeling van twee sportvelden en de aanleg van één kunst-
grasveld, is wellicht mogelijk onder voorwaarden. De gronden hebben de 
bestemming ‘Sport’, woningbouw is op basis van het bestemmingsplan 
niet toegestaan. Om ter plaatse woningbouw te kunnen ontwikkelen moet 
een nieuwe bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. In deze vari-
ant is ook de ‘bedrijven- en milieuzonering’ een hinderlijk aspect. Vanuit 
de sportfunctie gelden richtsafstanden tot woningbouw, dit moet nader 
onderzocht worden. De ontwikkeling lijk haalbaar op korte termijn. Ont-
wikkeling biedt kansen: de opbrengsten kunnen gebruikt worden voor het 
opknappen van het sportveld, daarnaast kan het veld intensiever gebruikt 
worden bij toepassing van kunstgras. Nader onderzoek moet uitwijzen of 
een extra kunstgrasveld praktisch haalbaar is.  

b. Sportvelden (uitbreiding)
De variant uitbreiding biedt kansen voor gefaseerde wo-
ningbouw. Door het verplaatsen van de sportvelden en het 
herontwikkelen van de huidige sportlocatie ontstaat veel ruimte voor 
ontwikkeling. Het gebied kent een enorme opbrengstenpotentie, maar 
de realisatie van een groot programma moet uitgezet worden over een 
langere periode. De gronden hebben de bestemming ‘Sport’ en ‘Agra-
risch’, woningbouw (bij sport en agrarisch) dan wel sport (bij agrarisch) 
is op basis van het bestemmingsplan niet toegestaan. Woningbouw op 
de locatie van de sportvelden aan de Omloopseweg is mogelijk onder 
voorwaarden. Belangrijkste belemmering bij het verplaatsen van de 
sportvelden naar de agrarische gronden is de ladder voor duurzame ver-
stedelijking. Daarnaast is ook de bedrijven- en milieuzonering een hinder-
lijk aspect. Nader onderzocht moet worden of verplaatsing van de velden 
naar de agrarische gronden mogelijk is (zowel qua eigendomssituatie als 
beleid). De locatie leent zich voor een stapsgewijze (gefaseerde) trans-
formatie naar woningbouw en verplaatsing van de sportvelden. De locatie 
heeft een grote programmapotentie, hiervoor moeten wel agrarische 
gronden	worden	opgeofferd	voor	een	stedelijke	ontwikkeling.	Dit	vergt	tijd	
en afstemming met alle betrokkenen. 

Tijdelijke huisvesting

4a. Basita
Deze zoeklocatie komt in aanmerking voor tijdelijke huisves-
ting in het huidige pand, met sloop/nieuwbouw op termijn. Voor 
de tijdelijke situatie (tot tien jaar) zijn er geen belemmeringen vanuit het 
aspect geluid en kan snel worden overgegaan tot transformatie. Voor 
functiewijziging naar wonen is de kruimelgevallenregeling van toepassing 
(reguliere procedure, 8 weken + bezwaar).

De locatie is geheel in eigendom van Basita b.v. Voor tot transformatie 
kan worden overgegaan dienen het pand en perceel verworven te wor-
den. Het pand staat te koop. Het zoekprogramma voor deze locatie is 15 
tot 20 (onzelfstandige) woningen voor tijdelijke huisvesting.

5a. Sonneheert
De zoeklocatie komt in aanmerking voor tijdelijke huisvesting. 
Het pand mag met een reguliere vergunning getransformeerd 
worden tot (tijdelijke of permanente) wooneenheden. Bij ingebruikneming 
van deze locatie voor tijdelijke/permanente huisvesting kan geen subsidie 
worden aangevraagd(!) bij het COA, omdat geen sprake is van functiewij-
ziging.

Het perceel is in eigendom van Woon Compas. De panden 40 en 40a 
zijn beide tijdelijk in gebruik door lokale ondernemingen. Dit biedt kansen 
op functiemenging met lokale ondernemers. Voor tot transformatie of 
sloop/nieuwbouw kan worden overgegaan dienen het pand en perceel 
verworven te worden. Het zoekprogramma voor deze locatie is 15 tot 30 
sociale woningen.

6a. School De Meijlle
Deze zoeklocatie komt in aanmerking voor tijdelijke huisves-
ting in het huidige pand, met sloop/nieuwbouw op termijn. Voor 
zowel de permanente als de tijdelijke situatie (tot tien jaar) zijn er geen 
belemmeringen en kan snel worden overgegaan tot transformatie. Voor 
functiewijziging naar wonen is de kruimelgevallenregeling van toepassing 
(reguliere procedure, 8 weken + bezwaar).

Het perceel is eigendom van de gemeente. De school zelf is in eigendom 
van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard. Voor tot trans-
formatie of sloop/nieuwbouw kan worden overgegaan is overleg met de 
stichting nodig. Het pand is voor een klein deel in gebruik als kinderdag-
verblijf. Het zoekprogramma voor deze locatie is tot circa 20 woningen 
voor tijdelijke huisvesting en circa 10 (grondgebonden) tot 20 woningen 
(gestapeld tot 3 lagen) bij sloop/nieuwbouw.

9. Zwaardijk
De zoeklocatie Zwaardijk lijkt geschikt voor tijdelijke huisvesting 
van circa 20 tot 50 tijdelijke wooneenheden. Dit kan op relatief 
snelle wijze worden gerealiseerd. Deze tijdelijke oplossing verdiend 
echter niet de voorkeur, gelet op de zware milieubelasting op de locatie 
en het woon- en leefklimaat ter plaatse. De zoeklocatie wordt momen-
teel achter de hand gehouden. Een quickscan op de haalbaarheid is wel 
meegenomen, om eventueel alsnog snel te kunnen schakelen naar deze 
potentiele opvanglocatie. 
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ESSENDAEL

•	Snelle ontwikkeling mogelijk, woningbouw past binnen bestemmingsplan

•	  Beoogd programma sociaal: 60 tot 80 woningen in 3 bouwvolumes

•	  Verdere afstemming met GEM en Woonvisie benodigd

•	  Reguliere procedure (8 weken)
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SPORTVELDEN OMLOOPSEWEG
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LIGGING — De zoeklocatie is geschikt voor snelle woningbouwontwikkeling. 
Toevoeging van een sociaal programma van 60 tot 80 woningen is inpasbaar op de locatie Essendael

MILIEU — Ontwikkeling past in het bestemmingsplan, geen belemmeringen.

PLANOLOGIE — Ontwikkeling past in het bestemmingsplan, geen belemmeringen. 
Drie bouwmassa’s mogelijk ten behoeve van woningen in de zuidelijke strook nabij Essendijk.

FINANCIEEL — Positief resultaat verwacht (Bouwclaim voor restant Essendael lijkt niet nodig).
Stedenbouwkundig inpasbaar in gehele ontwikkeling.

PROCES/TIJD — Snel, reguliere procedure (8 weken). Bij alternatieve verkaveling uitgebreide procedure (27 weken). 
Bezwaar mogelijk (6 maanden).

EIGENDOM — GEM. In deze GEM participeren de gemeente en BPD voor elk 50%. 
Nadere afspraken met BPD zijn benodigd om het beoogde programma sociaal in te passen. 

schets stedenbouwkundig alternatief (60 tot 90 woningen)
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PORTLANDSE HOEK

Regenboog

Regenboog

Prisma

Zilvervloot

Zilverling

Rhoonse Baan 

Regenboog

Portlandse Baan

•	Snelle ontwikkeling mogelijk, woningbouw toegestaan.

•	  Zoekprogramma: 15 tot 30 sociale woningen. 

•	Sociaal alleen mogelijk door herverkaveling, nieuw bestemmingsplan benodigd.

•	  Verdere afstemming met BPD benodigd en leidend.

•	Uitgebreide procedure (27 weken).
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LIGGING — De locatie is geschikt voor woningbouwontwikkeling. Toevoeging van een 50-tal woningen 
mogelijk binnen huidige kaders van het bestemmingsplan. 

MILIEU — Ontwikkeling past in het bestemmingsplan, geen belemmeringen.

PLANOLOGIE — Ontwikkeling van sociale woningbouw past (ruimtelijk) niet binnen de kader van het bestemmingsplan. 
Een procedure om van het bestemmingsplan af te wijken is benodigd.

FINANCIEEL — negatief resultaat verwacht. Risico op waardevermindering omliggende woningen. 
Eventueel compensatiemogelijkheden tussen deze locatie en Essendael. Nadere afstemming BPD benodigd. 

PROCES/TIJD — Bij alternatieve verkaveling uitgebreide procedure (27 weken). Nadere afstemming BPD kan tot 
vertraging leiden. Bezwaar mogelijk (6 maanden) tegen vergunning. Weerstand verwacht.

EIGENDOM — Verdeeld (kadaster). BPD heeft een bouwclaim voor deze gronden. Nadere afspraken met BPD 
zijn benodigd om het beoogde programma sociaal in te passen. Positie BPD: relatie met Essendael

verkaveling

2
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POORTUGAAL WEST
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BOOMGAARDSHOEK

•	Gefaseerde transformatie naar woningbouw: potentiëel groot programma

•	Zoekprogramma: 30 tot 50 sociale woningen

•	Nieuw bestemmingsplan benodigd

•	  Ladder van duurzame verstedelijking mogelijke belemmering/risico

•	  Bestemmingsplanprocedure (+30 weken)

+

+/-

-

+

+/-

++

LIGGING — De zoeklocatie is als uitleglocatie geschikt voor woningbouwontwikkeling. Hiermee is het een uitbreiding van de kern Poortu-
gaal in westelijke richting. Toevoeging van een sociaal programma inpasbaar als onderdeel van de ontwikkeling van deze zoeklocatie 
(gemende doelgroep wordt aanbevolen). Eventuele ontwikkeling participeert op de (toekomstige) realisatie van de A4.

MILIEU — De westelijke percelen zijn niet geschikt voor woningbouw, door een veiligheidszone van een buisleiding. Ontwikkeling hiervan 
is	mogelijk	mits	afschermende	maatregelen	worden	getroffen.	Voor	ontwikkeling	van	de	noordelijke	percelen	is	een	hogere	grenswaarde	
benodigd. Nadere motivering voor enkele aspecten benodigd bij functiewijziging.

PLANOLOGIE — De gronden hebben een bestemming Agrarisch en Recreatie-Volkstuinen, woningbouw is op basis van het 
bestemmingsplan niet toegestaan. Een nieuw bestemmingsplan is benodigd. Ladder van duurzame verstedelijking mogelijke 
belemmering en risico.

FINANCIEEL	—	Positief	resultaat	verwacht.	Gronden	zijn	efficiënt	uit	te	geven,	de	locatie	kent	een	hoge	opbrengstpotentie.	
Een sociaal programma lijkt stedenbouwkundig inpasbaar in gehele ontwikkeling. 

PROCES/TIJD — Bestemmingsplanprocedure (+30 weken). Beroep mogelijk (12 maanden)

EIGENDOM — Gemeente. Gronden zijn reeds in eigendom, snelle ontwikkeling mogelijk indien bestemmingsplan is aangepast. 

ONTWIKKELING 
MOGELIJK

ONTWIKKELING 
MOGELIJK NA
ONDERZOEK

ONTWIKKELING ENKEL MOGELIJK
NA MAATREGELEN EXTERNE VEILIGHEID
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BASITA (tijdelijke transformatie)

Groene Kruisweg (N492)
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•	Ligging niet ideaal voor woningbouw

•	Snelle ontwikkeling mogelijk bij transformatie

•	  Zoekprogramma: 15 tot 30 tijdelijke wooneenheden

•	  Verdere afstemming met Basita b.v. en Woonvisie benodigd

•	  Kruimelgevallenregeling (8 weken)

+/-

+

++

+/-

++

+/-

LIGGING — Momenteel kantoorpand, geschikt voor tijdelijke huisvesting met perspectief naar sloop-/nieuwbouw. De ligging aan de Groene 
Kruisweg is niet ideaal voor woningbouwontwikkeling, maar dit is wel mogelijk.  

MILIEU — Geluid is een maatgevende hinderfactor bij ontwikkeling van de locatie, vaststellen hogere waarden benodigd. 
Echter bij tijdelijke huisvesting is de Wet geluidhinder niet van toepassing. Nadere motivering voor enkele aspecten benodigd 
bij functiewijziging.

PLANOLOGIE — De gronden hebben een bestemming Kantoor, woningbouw is op basis van het bestemmingsplan niet 
toegestaan. Kruimelgevallenregeling van toepassing bij functiewijziging.

FINANCIEEL — Neutraal resultaat verwacht in deze fase bij door ontwikkeling naar sloop-/nieuwbouw. Een programma van 20 tot 35 
wooneenheden wordt momenteel onderzocht door Woonvisie.

PROCES/TIJD — Snel, kruimelgevallenregeling (8 weken). bezwaar mogelijk (6 maanden)

EIGENDOM — Basita b.v., pand en perceel moet verworven worden. Vraagprijs € 1 miljoen (bron: makelaar Ooms). Woonvisie wil hier het 
initiatief nemen.
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BASITA (sloop/nieuwbouw)

Groene Kruisweg (N492)
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•	Nieuw bestemmingsplan benodigd

•	  Zoekprogramma: 15 tot 30 sociale woningen (gestapeld)

•	  Verdere afstemming met Basita b.v. benodigd

•	  Bestemmingsplanprocedure (+30 weken)

+/-

-

+/-

-

+/-

+/-

LIGGING — Momenteel kantoorpand, perceel geschikt voor sloop-/nieuwbouw. De ligging aan de 
Groene Kruisweg is niet ideaal voor woningbouwontwikkeling, maar dit is wel mogelijk.  

MILIEU — Geluid is een maatgevende hinderfactor bij ontwikkeling van de locatie, vaststellen hogere waarden benodigd. 
Noordelijke	deel	van	het	perceel	kent	overschrijding	maximale	ontheffingswaarde,	bouwkundige	maatregelen	benodigd.		
Nadere motivering voor enkele aspecten benodigd bij functiewijziging.

PLANOLOGIE — De gronden hebben een bestemming Kantoor, woningbouw is op basis van het bestemmingsplan 
niet toegestaan. Nieuw bestemmingsplan benodigd.

FINANCIEEL — Negatief resultaat verwacht als variant op zich. Mogelijk wel haalbaar i.c.m. tijdelijke invulling. 
Gronden zijn relatief duur, de locatie kent geen hoge opbrengstpotentie. 
Maximaal programma 17 woningen (gestapeld)

PROCES/TIJD — Bestemmingsplanprocedure (+30 weken) + beroep mogelijk (12 maanden)

EIGENDOM — Basita b.v.. Pand en perceel moet verworven worden. 
Vraagprijs € 1 miljoen (bron: makelaar Ooms). Woonvisie wil hier het initiatief nemen.

schets stedenbouwkundig alternatief (17 woningen)
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SONNEHEERDT (DORPSDIJK 40a e.o.) (tijdelijke transformatie)
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Adriana van Roonhof

•	Snelle ontwikkeling mogelijk, woningbouw past binnen bestemmingsplan

•	  Zoekprogramma: 15 tijdelijke wooneenheden

•	  Verdere afstemming met Woon Compas benodigd

•	  Reguliere procedure (8 weken)

++

++

+/-

++

+/-

LIGGING — Momenteel tijdelijk in gebruik (bedrijfsverzamelgebouw), geschikt voor tijdelijke huisvesting met perspectief naar sloop-/nieuw-
bouw. De ligging is niet ideaal voor tijdelijke sociale huisvesting, maar dit is wel mogelijk. Het pand wordt beheerd door Woon Compas 
i.s.m. Villa van Alles.

MILIEU — Functie wonen past binnen het bestemmingsplan, geen belemmeringen vanuit milieu.

PLANOLOGIE — De gronden hebben een bestemming Wonen, bijzonder woonvorm. Bouwen buiten het huidige bouwvlak is in het be-
stemmingsplan niet toegestaan. Kruimelgevallenregeling van toepassing bij functiewijziging.

FINANCIEEL — Neutraal resultaat verwacht in deze fase bij door ontwikkeling naar sloop-/nieuwbouw. Een programma van 15  tijdelijke 
wooneenheden wordt momenteel onderzocht door Woonvisie.

PROCES/TIJD — Snel, reguliere vergunning (ca. 8 weken). bezwaar mogelijk (ca. 6 maanden)

EIGENDOM — Woon Compas. Pand en perceel moet verworven worden. Woonvisie wil hier het initiatief nemen.
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SONNEHEERDT (DORPSDIJK 40a e.o.) (sloop/nieuwbouw)
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Adriana van Roonhof

•	Uitgebreide omgevingsvergunning benodigd bij herverkaveling

•	Zoekprogramma: 15 (grondgebonden) tot 30 (gestapelde) sociale woningen

•	Verdere afstemming met Woon Compas en Woonvisie benodigd

•	  Uitgebreide procedure (27 weken)

+

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

LIGGING — Momenteel tijdelijk in gebruik (bedrijfsverzamelgebouw), perceel geschikt voor sloop-/nieuwbouw. 
De ligging leent zich voor herontwikkeling, sociale woningbouw is daarbij ruimtelijk inpasbaar, tevens ruimtelijke kansen 
op functiecombinatie met lokale ondernemers. 

MILIEU — Functie wonen reeds toegestaan. Geen onoplosbare belemmeringen. 
Mogelijk geschikt voor vleermuizen, nader onderzoek benodigd. 

PLANOLOGIE — De gronden hebben een bestemming Wonen, bijzondere woonvorm. Wonen is reeds toegestaan, 
hetzij enkel binnen het bouwvlak. Om de bouwmogelijkheden te verruimen is een uitgebreide 
omgevingsvergunning benodigd. 

FINANCIEEL — Neutraal resultaat verwacht als variant op zich. Mogelijk wel haalbaar i.c.m. tijdelijke invulling. 
Gronden zijn relatief duur, de locatie kent geen hoge opbrengstpotentie. Maximaal programma 15 (grondgebonden) 
tot 30 (gestapelde) woningen.

PROCES/TIJD — Uitgebreide omgevingsvergunning (ca. 27 weken) + beroep mogelijk (12 maanden)

EIGENDOM — Woon Compas Pand en perceel moet verworven worden. Woonvisie wil hier het initiatief nemen.

schetsen stedenbouwkundieg alternatieven (15 tot 30 woningen)

40a
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SCHOOL DE MEIJLLE (MOLENDIJK 2) (transformatie, tijdelijk)

H. de Koninglaan
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Rijsdijk

•	Snelle ontwikkeling mogelijk

•	  Zoekprogramma: 20 tijdelijke wooneenheden

•	  Verdere afstemming met Stichting OPO en Woonvisie benodigd

•	  Kruimelgevallenregeling (8 weken)

+

+/-

++

+

++

++

LIGGING — Momenteel tijdelijk in gebruik, geschikt voor tijdelijke huisvesting met perspectief naar sloop-/nieuwbouw. Het pand is ideaal 
voor snelle omschakeling naar tijdelijke huisvesting.  Het pand is gedeeltelijk (tijdelijk) in gebruik.

MILIEU — Geen onoplosbare belemmeringen bij tijdelijke huisvesting indien inpandig. 

PLANOLOGIE — De gronden hebben een bestemming Maatschappelijk, woningbouw is op basis van het bestemmingsplan niet toege-
staan. Kruimelgevallenregeling van toepassing bij functiewijziging.

FINANCIEEL — Positief resultaat verwacht in deze fase bij door ontwikkeling naar sloop-/nieuwbouw. Een programma van 20 tot 30  tijde-
lijke wooneenheden wordt momenteel onderzocht.

PROCES/TIJD — Snel, kruimelgevallenregeling (8 weken). bezwaar mogelijk (6 maanden)

EIGENDOM — Gemeente (perceel) en Stichting OPO Albrandswaard (school). Afstemming met de stichting benodigd. Bij akkoord snelle 
transformatie mogelijk. Woonvisie wil hier het initiatief nemen.
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SCHOOL DE MEIJLLE (MOLENDIJK 2) (sloop/nieuwbouw, transformatie permanent)

H. de Koninglaan

M
ol

en
di

jk

Kleidijk

Rijsdijk

•	Nieuw bestemmingsplan benodigd bij sloop-/nieuwbouw

•	  Zoekprogramma: 10 tot 20 woningen sloop-/nieuwbouw of permanente transformatie

•	Kans: commerciële plint

•	  Verdere afstemming met Stichting OPO en Woonvisie benodigd

•	  Bestemmingsplanprocedure (30 weken) bij sloop-/nieuwbouw

•	Kruimelgevallenregeling (8 weken) bij permanente transformatie

+/-

+/-

+/-

+/-

++

LIGGING — Momenteel tijdelijk in gebruik, geschikt voor woningbouwontwikkeling permanente transformatie 
of sloop-/nieuwbouw. 

MILIEU — Geen onoplosbare belemmeringen bij transformatie of sloop-/nieuwbouw. 
Mogelijk geschikt voor vleermuizen, nader onderzoek benodigd. 

PLANOLOGIE — De gronden hebben een bestemming Maatschappelijk, woningbouw is op basis van 
het bestemmingsplan niet toegestaan. Om woningbouw mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan benodigd. 

FINANCIEEL — Neutraal resultaat verwacht als variant op zich. Mogelijk wel haalbaar i.c.m. tijdelijke invulling. 
Gronden zijn relatief duur, de locatie kent geen hoge opbrengstpotentie. Maximaal programma 11 (grondgebonden) 
tot 22 (gestapelde) woningen. Kans: commerciële plint lokale ondernemers.

PROCES/TIJD — Bestemmingsplanprocedure (+30 weken) + beroep mogelijk (12 maanden)

EIGENDOM — Gemeente (perceel) en Stichting OPO Albrandswaard (school). 
Bij gewijzigd bestemmingsplan snelle ontwikkeling mogelijk. Woonvisie wil hier het 
initiatief nemen.

schetsen stedenbouwkundige alternatieven (11 tot 22 woningen)
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MARIPUT

Groene Kruisweg (N492)
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•	Nieuw bestemmingsplan benodigd

•	  Zoekprogramma: 50 tot 80 sociale woningen

•	  Verdere afstemming met Mariput b.v. benodigd

•	  Bestemmingsplanprocedure (+30 weken)

+

+/-

+/-

+

+/-

+/-

LIGGING — De zoeklocatie is een herontwikkelingslocatie en geschikt voor woningbouwontwikkeling.  
De ligging achter de percelen aan de Groene Kruisweg geeft mogelijkheden tot een geborgen woonbuurt.

MILIEU — Geluid is het maatgevende hinderaspect. Afscherming (aardenwal) aan het spoor wordt aanbevolen 
maar niet noodzakelijk. Hogere waarden benodigd.

PLANOLOGIE — De gronden hebben een bestemming Bedrijf, woningbouw is op basis van het bestemmingsplan 
niet toegestaan. Een nieuw bestemmingsplan is benodigd. Ladder van duurzame verstedelijking mogelijke belemmering.

FINANCIEEL	—	Positief	resultaat	verwacht.	Gronden	zijn	efficiënt	uit	te	geven,	de	locatie	kent	met	een	maximaal	
programma van 50 tot 80 woningen. Een sociaal programma is inpasbaar op de locatie. 

PROCES/TIJD — Bestemmingsplanprocedure (+30 weken). Beroep mogelijk (12 maanden)

EIGENDOM — Mariput b.v.  Ontwikkeling kan eventueel door de markt worden
opgepakt.

schets stedenbouwkundig alternatief (50 tot 80 woningen)
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SPORTVELDEN OMLOOPSEWEG (inbreiding)
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ESSENDAEL

•	Zoekprogramma: 30 tot 50 sociale woningen

•	Nieuw bestemmingsplan benodigd

•	  Onderzoeken mogelijkheid sportvelden compenseren met kunstgrasveld

•	  Sluit aan op ligging Essendael

•	Bestemmingsplanprocedure (+30 weken)

+

+

+/-

+

+/-

++

LIGGING — Bij ontwikkeling van de twee westelijke velden sluit de ligging mooi aan bij Essendael.  Wel dienen twee sportvelden gecom-
penseerd te worden met een kunstgrasveld (praktische haalbaarheid nog te onderzoeken).

MILIEU — Bedrijven en milieuzonering maatgevend hinderaspect. Nader onderzoek noodzakelijk. 

PLANOLOGIE — De gronden hebben een bestemming Sport - Sportvelden, woningbouw is op basis van het bestemmingsplan niet toege-
staan. Een nieuw bestemmingsplan is benodigd. Motivering ladder duurzame verstedelijking benodigd, naar verwachting oplosbaar.

FINANCIEEL	—	Positief	resultaat	verwacht.	Gronden	zijn	efficiënt	uit	te	geven,	de	locatie	kent	hoge	potentie.	Een	sociaal	programma	is	
inpasbaar op de locatie. 

PROCES/TIJD — Bestemmingsplanprocedure (+30 weken). Beroep mogelijk (12 maanden)

EIGENDOM — Gemeente 
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SPORTVELDEN OMLOOPSEWEG (uitbreiding)
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ESSENDAEL

•	Zoekprogramma: 30 tot 50 sociale woningen

•	Nieuw bestemmingsplan benodigd

•	Gefaseerde transformatie naar woningbouw; groot programma-potentie

•	Ladder van duurzame verstedelijking mogelijke belemmering en risico

•	Bestemmingsplanprocedure (+30 weken)

+/-

+

-

+

-

+/-

LIGGING — voor een stapsgewijze (gefaseerde) transformatie naar woningbouw en verplaatsing van de sportvelden. De locatie heeft een 
groot	programma-potentie,	hiervoor	moet	wel	agrarische	gronden	worden	opgeofferd	voor	een	stedelijke	ontwikkeling.

MILIEU — Bedrijven en milieuzonering maatgevend hinderaspect. Nader onderzoek noodzakelijk. 

PLANOLOGIE — De gronden hebben een bestemming Sport – Sportvelden en Agrarisch, woningbouw is op basis van het bestemmings-
plan niet toegestaan. Een nieuw bestemmingsplan is benodigd. Ladder van duurzame verstedelijking mogelijke belemmering en risico.

FINANCIEEL	—	Positief	tot	resultaat	verwacht.	Gronden	zijn	efficiënt	uit	te	geven,	de	locatie	kent	hoge	potentie.	Een	sociaal	programma	is	
inpasbaar op de locatie. 

PROCES/TIJD — Bestemmingsplanprocedure (+30 weken). Beroep mogelijk (12 maanden). Weerstand verwacht. Afstemming gemeente/
provincie benodigd.

EIGENDOM —  Verdeeld gemeente/particulier
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ZWAARDIJK

6

Groene Kruisweg (N492)
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Jan van Almondestraat

Hoogvlietsekerkweg

•	Zoekprogramma: 20 tot 50 tijdelijke wooneenheden, daarna geen woningbouw

•	Snelle ontwikkeling mogelijk

•	Tijdelijke oplossing verdient niet de voorkeur

•	  Zoeklocatie wordt thans achter de hand gehouden

•	Quickscan haalbaarheid uitgevoerd om snel te kunnen schakelen

+/-

+/-

++

+/-

++

++

LIGGING — De zoeklocatie is (voormalige school) is thans niet in gebruik en geschikt voor snelle transformatie tot tijdelijke huisvesting. 
Deze zoeklocatie verdient niet de voorkeur als opvanglocatie en wordt achter de hand gehouden.

MILIEU — Voor de tijdelijke situatie is de Wet geluidhinder niet van toepassing (tot 10 jaar). Vanuit externe veiligheid is een  
verantwoording van de toename van het groepsrisico benodigd.

PLANOLOGIE — Bestemming is momenteel Groen - voorlopig bestemd voor school. Woningbouw is niet toegestaan.  
Omzetting naar tijdelijke huisvesting is mogelijk middels de kruimelgevallenregeling.

FINANCIEEL — Neutraal resultaat verwacht. Kostenneutraal te transformeren voor tijdelijke situatie (tot 5 jaar). Pand geschikt  
voor 20 personen (onzelfstandige wooneenheden).

PROCES/TIJD — Snelle transformatie mogelijk. Kruimelgevallenregeling van toepassing (8 weken)

EIGENDOM — Gemeente
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