








GB BA R-organisatie
INGEKOMEN

College van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard reg. nr,
Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal 1 5 SEP. 2016

Aangetekend
gem.

Betreft: Zoeklocaties sociale woningbouw Albrandswaard (Poortugaal-West)

Poortugaal, 13 september 2016

Geacht College,

Bij emailbericht van 10 juli jl. heb ik uw college verzocht om mij de onderliggende documenten te 
sturen met informatie waaruit de regionale behoefte blijkt voor het bouwen van sociale 
huurwoningen in het buiten stedelijk gebied van de gemeente Albrandswaard. Een afschrift van dit 
emailbericht d.d. 10-7-2016 treft u hierbij voor de goede orde aan. Volledigheidshalve sluit ik tevens 
nog mijn (E-mail) bezwaar van maandag 13-6-2016 bij. Bovendien heb ik ook al mijn bezwaren geuit 
tijdens het spreekrecht op de vergadering van 20-6-2016.

Tot op heden heb ik hierop helaas nog geen reactie mogen ontvangen.

Hierdoor verzoek ik u mij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: WOB) afschriften 
te zenden van die documenten waaruit - in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking - 
eerdergenoemde regionale behoefte blijkt.
Ik stel het op prijs de gevraagde informatie binnen de in artikel 6 eerste lid van de WOB 
voorgeschreven termijn te ontvangen. Indien er geen documenten bestaan waaruit deze regionale 
behoefte blijkt, verneem ik dat uiteraard ook graag van u.

Zoals eerder gezegd is, lijkt het op dit moment erg voorbarig om met de bewoners van Poortugaal- 
West in gesprek te gaan als de gemeente Albrandswaard deze le stap van de ladder nog niet eens

Welhoeksedijk 46 
3171 TB Poortugaal

Bijlages:

Productie 1: E-Mail 13-6-2016 
Productie 2: E-Mail 10-7-2016 (2.1 & 2.2)
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Van:
Verzonden:
Aan:

CC:

Onderwerp:

Willem Hofman 
zondag 10 juli 2016 11:48
m.goedknegt@albrandswaard.nl; j.d.leeuwe@albrandswaard.nl; 
r.v.d.tempel@albrandswaard.nl 
j.lokker@albrandswaard.nl; h.cats@albrandswaard.nl; 
'secretaresses@albrandswaard.nl'; h.v.d.graaff@albrandswaard.nl; 
m.rombout@albrandswaard.nl
Vragen mbt het onderzoek naar de 9 zoeklocaties voor sociale woningbouw

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard.

Geacht college,

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 1 juli 2016 bevestigt dat de gemeente Albrandswaard, gezamenlijk 
met de woningbouw corporaties, hebben besloten om 200-250 sociale huurwoningen te bouwen heb ik de 
volgende vragen:

Inleiding vraag 1: Uit de structuurvisie en/of andere documenten blijkt niet dat er enige regionale 
behoefte is om te bouwen in buitenstedelijk gebied. Dit is essentieel voor het nemen van de le trede van 
de ladder van duurzame verstedelijking. Ik heb dit al eerder opgemerkt in mijn schrijven d.d. 13 juni 2016, 
alsmede ten tijde van de raadsvergadering van 20 juni 2016, waar ik gebruik heb gemaakt van het 
spreekrecht. Tot op heden is daar geen enkele reactie op geweest. Overigens heeft de wethouder 
opgemerkt (vergadering van 20 juni 2016) dat er in de quickscan uitsluitend binnenstedelijke locaties 
worden onderzocht, (geluidsfragment 3 in de vierde minuut)

Vraag 1. Hiermede verzoek ik u (de griffie) om onderliggende stukken te sturen met informatie waaruit 
deze regionale behoefte voor het bouwen van woningen blijkt. Indien deze afweging niet is gemaakt 
verneem ik dat ook graag van U.

Inleiding vraag 2:

Onduidelijk is waarom uitsluitend de 9 locaties worden onderzocht terwijl er voldoende alternatieven zijn 
aangegeven zelfs nog tijdens de vergaderingen. Sommige locaties zijn afgewezen omdat de wethouder nog 
geen overleg heeft gehad met betrokken bewoners ?? U wekt de indruk dat bewoners van Albrandswaard 
daar nog invloed op hebben en suggereert alsof overleg met betrokken bewoners van de 9 locaties al 
heeft plaatsgevonden? De wethouder heeft ons verzocht om mee te denken en ook " Out of de Box" te 
denken, maar het lijkt erop dat het plan al volledig dichtgetimmerd was met de woningbouwcorporaties. U 
probeert het plan nu met spoed door de strot van de bewoners te drukken.

Dat is een merkwaardige gang van zaken en wekt veel wantrouwen. De wethouder heeft aangegeven dat 
indien, in de loop van het proces locaties naar voren komen die kansrijk zijn en potentie hebben, hij er 
alsnog mee aan de slag gaat. (Geluidsfragment 1: 1 uur 34). Dit is een typerend voorbeeld van het paard 
achter de wagen spannen en lijkt niet meer dan een loze belofte?

Vraag 2:

a. waarom beperkt het onderzoek zich uitsluitend tot deze 9 locaties?

b. hoe bent u tot deze keuze gekomen van deze 9 locaties?
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c. waarom zijn de alternatieven ( ook binnenstedelijke) op aangeven van oa de burgers maar ook de 
verschillende raadsleden niet meegenomen in het onderzoek?

Het college heeft hier vooralsnog geen duidelijk antwoord op gegeven behalve dat het in overleg met de 
woningcorporatie is bepaald. Het wantrouwen in de gemeente Albrandswaard wordt alsmaar groter en 
het vermoeden dat de buitenstedelijke zoeklocatie Poortugaal West uitsluitend is ingezet vanuit financieel 
oogpunt wordt steeds groter.

Gezien de enorme haast die u heeft met het doordrukken van het onderzoek naar de zoeklocaties neem ik 
aan dat het geen enkel bezwaar is om deze vragen nog voor de vakantieperiode te beantwoorden. U kunt 
daar veel van ons wantrouwen door wegnemen.

Gezien uw intentie om in september met de bewoners in gesprek te gaan is het wel noodzaak om deze 
informatieverstrekking ruim van te voren hebben ontvangen. Indien het niet lukt voor de vakantieperiode 
zie ik daarom graag de informatie uiterlijk 21 augustus tegemoet. (6 weken na heden)

Met vriendelijke groet,

Poortugaal, 10 juli 2016

W. Hofman 
Welhoeksedijk 46 
3171 TB Poortugaal
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Onderwerp: FW: Bezwaar tegen zoeklocatie Poortugaal West

Van: Willem Hofman
Verzonden: maandag 13 juni 2016 15:28
Aan: 'm.goedknegt@albrandswaard.nl'; 'j.d.leeuwe@albrandswaard.nl'
CC: 'j.lokker@albrandswaard.nl'; 'h.cats@albrandswaard.nl'; 'm.rombout@albrandswaard.nl'; 
'r.v.d.tempel@albrandswaard.nl'; 'h.v.d.graaff@albrandswaard.nl'; 'Marianne.d.Jong@bar-organisatie.nl’
Onderwerp: Bezwaar tegen zoeklocatie Poortugaal West

Gemeente Albrandswaard, 
t.a.v. de Gemeenteraad

Geachte heer, mevrouw,

Hiermee maken wij bezwaar tegen het mogelijk aanwijzen van de zoeklocatie in het gebied Poortugaal West voor 
sociale woningbouw. De reden hiertoe is gelegen in het volgende:

1. De locatie ligt buiten het bestaand binnenstedelijk gebied. U dient, voordat een buiten-stedelijke locatie 
onderzocht wordt, allereerst te beoordelen of er binnenstedelijke alternatieven zijn. Het is dus voorbarig om 
Poortugaal West (buiten stedelijk) in dit stadium al aan te wijzen als zoeklocatie. Ik verwijs u verder naar 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het kader van "de ladder voor duurzame verstedelijking".

2. Woningbouw is niet toegestaan in het bestemmingsplan. De gronden hebben een agrarische bestemming.
3. In het gebied lopen een behoorlijk aantal leidingen waarvan in ieder geval 3 met risico's (1 propeenleiding 

van Dow Chemical en 2 aardgasleidingen). Bebouwing is niet gewenst en in verband met de veiligheid, 
zonder gedegen vooronderzoek, ook niet toegestaan.

4. Door het gebied loopt het toekomstige tracé voor de A4-Zuid. Binnen een bepaalde afstand van deze weg 
mogen geen woningen meer worden gebouwd i.v.m. luchtkwaliteit en geluidsoverlast. De door de 
gemeente Albrandswaard gewenste op- en afrit is ook gepland in de zoeklocatie. Ondertunneling van het 
traject is reeds door Rijkswaterstaat uitgesloten i.v.m de hoge kosten. Het project ligt voorlopig stil in 
afwachting van de bouw van de Blankenburgtunnel alsmede verdere ontlasting van de Benelux tunnel.

5. Inzake de Sociale woningbouw: in het omringende gebied neemt Poortugaal (West) al zijn verantwoording 
met betrekking tot andere sociale en maatschappelijk uitdagingen; Delta Psychiatrisch centrum met jaarlijks 
2,100 patiënten waaronder dak- en thuisloze Rotterdammers met een psychiatrisch en/of 
verslavingsprobleem alsmede de TBS kliniek de Kyvelanden. In het kader van de resocialisatie wordt 
Poortugaal dorp veelvuldig bezocht door inwoners van beide klinieken, zowel begeleid als onbegeleid. 
Daarnaast is in de direct aangrenzende deelgemeente Hoogvliet sociale woningbouw aanwezig en bevindt 
zich op loopafstand ook nog een stadsgevangenis. Het gebied vervult derhalve al in hoge mate een sociale 
rol binnen de gemeente Albrandswaard.

Doordat wij pas zeer recent zijn geïnformeerd over de zoeklocatie is de voorbereidingstijd beperkt en behouden wij 
ons het recht voor om bovengenoemde punten uit te diepen en deze na inwinning van verdere (juridische) adviezen 
nog verder aan te vullen.

Hoogachtend,

Willem Hofman & Pia Eisen 
Welhoeksedijk 46 
3171 TB Poortugaal
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Sitecom Europe B.V.
P.0. Box 12040 
3004 GA Rotterdam 
The Netherlands

Port Betaald 
Port Payé 
Pays-Bas



 
 
Van: Eva van der Matten  

Verzonden: dinsdag 13 september 2016 12:01 
Aan: +AW-Griffie Albrandswaard 

Onderwerp: FW: Verzoek tot informatie op grond van de WOB 

 
Van: "Willem Hofman" <w.hofman@sitecom.com> 
Aan: "Marco Goedknegt" <m.goedknegt@albrandswaard.nl>, "Jacqueline de Leeuwe" 
<j.d.leeuwe@albrandswaard.nl> 
Kopie: "Jan Pieter Lokker" <J.Lokker@albrandswaard.nl>, "Hans Cats" <h.cats@albrandswaard.nl>, 
"Maret Rombout" <m.rombout@albrandswaard.nl>, "Renske van der Tempel" 
<r.v.d.tempel@albrandswaard.nl>, "Hans van der Graaff" <h.v.d.graaff@albrandswaard.nl>, 
"Marianne de Jong" <Marianne.d.Jong@bar-organisatie.nl>, "Hans Wagner" 
<h.wagner@albrandswaard.nl> 
Onderwerp: Verzoek tot informatie op grond van de WOB 

Geacht College, 
  
Tot op heden heb ik geen enkele reactie mogen ontvangen op mijn eerdere verzoeken. Vandaag heb 
ik daarom een aangetekend schrijven naar het College gestuurd. 
Bijgevoegd het volledige schrijven. 
  
  
  
  
College van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard 
Hofhoek 5 
3176 PD Poortugaal 

Aangetekend 
  
Betreft: Zoeklocaties sociale woningbouw Albrandswaard (Poortugaal-West) 
Poortugaal, 13 september 2016 
  
Geacht College, 
Bij emailbericht van 10 juli jl. heb ik uw college verzocht om mij de onderliggende documenten te 
sturen met informatie waaruit de regionale behoefte blijkt voor het bouwen van sociale 
huurwoningen in het buiten stedelijk gebied van de gemeente Albrandswaard. Een afschrift van dit 
emailbericht d.d. 10-7-2016 treft u hierbij voor de goede orde aan. Volledigheidshalve sluit ik tevens 
nog mijn (E-mail) bezwaar van maandag 13-6-2016 bij. Bovendien heb ik ook al mijn bezwaren geuit 
tijdens het spreekrecht op de vergadering van 20-6-2016. 
Tot op heden heb ik hierop helaas nog geen reactie mogen ontvangen.  
  
Hierdoor verzoek ik u mij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: WOB) afschriften 
te zenden van die documenten waaruit - in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking - 
eerdergenoemde regionale behoefte blijkt.  
Ik stel het op prijs de gevraagde informatie binnen de in artikel 6 eerste lid van de WOB 
voorgeschreven termijn te ontvangen. Indien er geen documenten bestaan waaruit deze regionale 
behoefte blijkt, verneem ik dat uiteraard ook graag van u. 
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Zoals eerder gezegd is, lijkt het op dit moment erg voorbarig om met de bewoners van Poortugaal-
West in gesprek te gaan als de gemeente Albrandswaard deze 1e stap van de ladder nog niet eens 
genomen heeft. 
   
Met vriendelijke groet, 
  
Willem Hofman 
Welhoeksedijk 46 
3171 TB Poortugaal 
  
  
Bijlages: 
Productie 1: E-Mail 13-6-2016 
Productie 2: E-Mail 10-7-2016 (2.1 & 2.2) 
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