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Betreft: Bezwaar raadsbesluit nummer 1095737

Geachte heer, mevrouw,

Via deze weg willen wij bezwaar maken op het raadsbesluit nummer 1095737 'locatiekeuze 
extra sociale woningbouw'. Hieronder een opsomming op welke gronden wij bezwaar 
maken.

1. 30 % van woningen bestemd voor sociale bouw (bestemmingsplan Essendael 2016)
In Essendael staan al sociale koop-/ en huurwoningen, zowel in fase I als in fase II. Er is nooit 
aangegeven (ook niet bij navraag) dat er nog sociale woningen bij zouden komen, aan ons 
niet, aan kopers niet die onlangs hun huizen opgeleverd hebben gekregen. Zelfs niet aan 
kopers die in juni 2016 nog hebben getekend voor ruime 2-onder-l-kap woningen 
tegenover Essenpark die eind van dit jaar gebouwd gaan worden. Sterker nog, in het 
bestemmingsplan gedateerd 13 februari 2006 is vastgesteld dat er in Essendael 30% van de 
woningen bestemd mag zijn voor sociale bouw. Zo is Essendael aan ons verkocht, hier 
hebben wij voor getekend. Die 30% hebben wij al lang en breed staan in onze wijk! Op deze 
manier wordt de koop-huur samenstelling wel erg scheef.
Het aanpassen van het bestemmingsplan, het verhogen van dit percentage, en dan op deze 
zo geruisloze wijze, is het tegenovergestelde van het voeren van een integer beleid.

2. Waardevermindering van onze woning
Wij hebben een prachtige rijtjeswoning van ruim 2ton. De waardedaling van 40.000 die door 
meerdere onderzoeken verwacht wordt, is hierop een aanzienlijk bedrag. In verhouding met 
duurdere huizen, is het percentage schade waarmee wij te maken krijgen alleen maar 
groter.
Wij willen geen waardevermindering, hoe groot of hoe klein ook. Wij zijn indertijd naar 
Rhoon gekomen in verband met de rust en het groen. Wij zijn hiervoor naar een duurdere 
gemeente verhuisd, hebben hier aardig wat geld voor over gehad, verzekerd van onze 
goede aankoop i.v.m. de bouwplannen van de verkoper en het standpunt van de gemeente. 
Zelf tot op het moment van vandaag staat op de website van de BDP dat er geen sociale 
koopwoningen gebouwd gaan worden.
Met zoveel sociale koop-/huurwoningen in onze wijk is het een gegeven dat er 
waardevermindering zal plaatsvinden van onze woning.



Indien het project wordt doorgezet dan stellen wij voor dat wij als bewoners een 
waardebepaling van onze woning kunnen laten verrichten op kosten van de gemeente. 
Indien bij verkoop blijkt dat de sociale huurwoningen debet zijn aan een lagere verkoopprijs 
dan moet de gemeente ons dit verschil compenseren.

3. Verwachte bewoners
Wij hebben begrepen dat de betreffende woningen aan 25% Albrandswaarders, 25% 
statushouders en 50% mensen uit de omgeving zullen worden vergeven. Natuurlijk hebben 
starters, eenouder gezinnen en statushouders een plek nodig binnen onze gemeentegrens. 
Om deze mensen maken wij ons niet veel zorgen. Wij maken ons wel zorgen om die 50%.
Dit is veel! Tijdens de vergadering is meegedeeld dat de verdeelsleutel wettelijk vaststaat, 
maar toch zetten wij hier onze vraagtekens bij, gebaseerd op informatie van de 
Rijksoverheid.

4. Locatie van de te plannen woningen
Wij voorzien straks dat het uitzicht op de dijk en de schapen verstoord wordt door minder 
goed verzorgde sociale huurwoningen. Bij de koop van onze woning is ons voorgehouden 
dat hier duurdere appartementen zouden komen, dit is ook zo opgenomen in het 
betreffende bestemmingsplan. Logisch; langs het water en het groen! Het zou te duur zijn 
voor ons budget, duurder dan onze huizen, dus wij zouden het geld niet kunnen opbrengen.

5. De Omloopseweg
In het raadsvoorstel stelt u onder nummer 1.3.vi dat er als compensatie voor het verlies van 
de vrije ruimte in ons stuk van Essendael wellicht twee velden aan de Omloopseweg 
gebruikt kunnen worden voor woningbouw. Er wordt in dit stuk nog niet duidelijk 
aangegeven of dit om sociale woningbouw gaat, vrije huurwoningen of koopwoningen. Feit 
is wel dat deze beslissing inhoudt dat er dan heel wat groen in Essendael gaat verdwijnen. 
Want er wordt wel heel tactisch gesproken over de zoeklocatie Omloopseweg, maar laten 
wij wel wezen: deze weg is gewoon de afsluiter van Essendael (dus hebben wij het over 
Essendael). Dit kan redelijkerwijs dan ook niet als een aparte zoeklocatie aangemerkt 
worden.

6. Clustering
Wij willen u ook aansporen om u eens te verdiepen in de materie van de wijk Leidse Rijn bij 
Utrecht. Hier zijn problemen gerezen juist door meeverhuizende criminaliteit en vetes. Daar 
bleek dat in de subwijk Parkwijk een clustering van sociale huur-/ en koopwoningen de wijk 
geen goed deed. Buiten dat, clustering geeft problemen, dus ook clustering zoals de 
wethouder aangaf tijdens de raadsvergadering, daar hoeft geen diepgaand onderzoek voor 
plaats te vinden.
Het percentage in Essendael stelt de huidige bewoners van de wijk niet instaat tot de 
volledige integratie en hulp die de bewoners behoeven.
Volgens mij zou de gemeente Albrandswaard dit risico niet willen nemen.

7. Communicatie
Als laatste willen via deze weg onze ongenoegen uiten over het feit dat wij via
De Schakel van 9 juni jl. de plannen voor de sociale woningbouw hebben moeten vernemen.



Dinsdag 14 juni zijn een aantal buurtbewoners bij de raadsvergadering geweest en 
momenteel zijn wij een bliksemactie gestart om zoveel mogelijk mensen van deze plannen 
op de hoogte te brengen.

Tijdens de raadsvergadering werd er door de OPA fractie geopperd dat het wellicht beter is 
om de locatie Portland in zijn geheel te laten vallen aangezien de financiële consequenties 
voor de gemeente te vervelend zouden zijn (mogelijk 1,5 miljoen aan schadeclaims). 
Daarnaast zou het draagvlak ook niet bestaan. In de vergadering werd geopperd dat het 
beter zou zijn om door te gaan op een locatie waar men gelijk aan de gang zou kunnen gaan 
en waar schijnbaar geen protesten bestonden. De fractie noemde toen Essendael. Een 
vreemde gang van zaken. Gezien er zeker wel sprake is van protesten over de huidige gang 
van zaken.

Daarnaast heb ik vragen hoe het kan dat de bewoners van Portland het zoveel eerder 
wisten dan de overige wijken. En waarbij het schijnt dat een fractie wel heel veelvuldig 
contact met hen had. Democratie en gelijkwaardigheid staat bij mij hoog in het vaandel. Ik 
heb niet het idee dat dit in deze zo gegaan is.

Inmiddels zijn wij een online petitie gestart om onze stemmen te laten horen. Tevens zijn 
wij in gesprek met verschillende externe partijen om onze ongenoegen te uiten over het 
gebrek aan communicatie door de gemeente, ondanks de belofte van wethouder 
Goedknegt om ons vanaf de datum van de raadsvergadering van 20 juni jl. ook op de hoogte 
te zullen houden (tweede en derde rings bewoners noemde hij ons).

In tegenstelling tot zijn belofte heeft hij ons weer buiten beschouwing gelaten toen er op 
1 juli jl. een brief werd verzonden inzake de huidige stand van zaken. Blijkbaar zijn wij niet 
eersterangs, niet tweede rangs, maar zelfs geen derderangs burgers in de ogen van de 
wethouder. Om het tijdens een raadsvergadering wel te beloven, maar het in de praktijk 
gewoon weer achterwege te laten, onacceptabel. Zo wensen wij ons niet behandeld te 
worden!
Wij hebben dan ook al in deze fase experts ingeschakeld die ons in dit proces gaan bijstaan. 
We zullen alles op alles zetten om dit besluit en de besluiten die hierop volgen te 
voorkomen en te vertragen. Dit zal zeker leiden tot nadelige financiële consequenties voor 
de gemeente.

Graag worden wij vanaf nu volledig op de hoogte gehouden inzake de stand van zaken
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