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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Op 27 september 2016 (1131572) zonden wij u onze informatiebrief over de voortgang in het onderzoek naar 
de 9 zoeklocaties voor sociale woningbouw. Hierin beloofden wij u op korte termijn te informeren over de 
eerste uitkomsten van de stedenbouwkundige en de planeconomische onderbouwing en de fasering in het 
onderzoek die wij gaan aanbrengen. Deze brief voorziet in deze informatie. 
 
KERNBOODSCHAP 
De stedenbouwkundige onderzoeken en de planeconomische onderbouwingen maken duidelijk dat een aantal 
locaties vanuit deze optieken kansrijk zijn. Andere locaties zijn vanuit deze gezichtspunten niet aantrekkelijk. 
Ons college brengt op basis van deze informatie de volgende fasering in het onderzoek. 
 
Kansrijke locaties op basis van stedenbouwkundig en planeconomisch onderzoek 
Het betreft de locaties Omloopseweg (Rhoon), Mariput (Kruisdijk Poortugaal), Poortugaal-West (Poortugaal), 
Essendael (Rhoon) en (voor tijdelijke huisvesting) Zwaardijk (Poortugaal).  
Op basis van een stedenbouwkundige verdieping en de financiële haalbaarheid wordt bevestigd dat 
bovengenoemde locaties kansrijk zijn. Er moeten echter meer aspecten worden onderzocht (zoals o.a. 
ruimtelijke inrichting, juridische aspecten, milieubelastende omstandigheden etc.). Het resultaat van de studie 
wordt daarmee nog beïnvloed. Naast deze facetten zullen wij de resultaten van de dialoog met inwoners over 
de locaties bij de advisering aan uw raad betrekken. De bijeenkomsten met inwoners vinden op dit moment 
plaats. 
Voor de duidelijkheid merken wij op dat voor de locatie Zwaardijk de geschiktheid uitsluitend geldt als locatie 
voor tijdelijke bewoning. Wij werken een verbouwingsplan in hoofdlijnen uit. Dit plan staat financieel-technisch 
gezien los van dat van de andere 4 locaties. Het kent naar zijn aard specifieke bekostigingsmogelijkheden. Op 
het moment dat tijdelijke huisvesting daadwerkelijk noodzakelijk wordt bespreken wij het verbouwingsplan 
Zwaardijk met omwonenden. 
 
Niet aantrekkelijke locaties op basis van stedenbouwkundig en planeconomisch onderzoek  
Portlandse Hoek, Basita (Dorpsdijk Rhoon), de Meijlle (Molendijk Rhoon) en Sonneheerdt (Dorpsdijk Rhoon). 
Van deze locaties is op basis van het voorlopig onderzoek duidelijk geworden dat een ontwikkeling op dit 
moment niet voor de hand ligt.  Hieronder lichten wij deze conclusie beknopt toe. 



  
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
TOELICHTING 
 
1. Portlandse Hoek:  

Met de ontwikkelaar zijn in het verleden bindende afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de locatie. 
Volgens de geldende afspraken moeten er nog 56 woningen worden gebouwd. Wij hebben de kosten van 
het openbreken van deze afspraken berekend. Zowel deze contractuele afspraken (privaatrecht) als het 
geldende bestemmingsplan (publiekrecht) vormen elk een titel voor contractschade- en planschadeclaims 
voor de ontwikkelaar respectievelijk derden-belanghebbenden. Wij hebben de financiële consequenties 
doorgerekend op basis van een aangepast woningbouwprogramma op deze locatie, waarvan sociale 
huurwoningen deel uitmaken. Het negatief financieel resultaat van dit programma is zodanig groot dat 
deze redelijkerwijs door planoptimalisaties of –compensaties niet verantwoord te overbruggen is. 
 

2. Basita:  
Het gebouw staat te koop. De koopsom is ons nu bekend. Hiermee hebben wij rekening gehouden in de 
berekeningen. Het is in omvang een kleine locatie. Om de investering rendabel te maken is een relatief 
groot aandeel koopwoningen nodig waardoor er slechts ruimte resteert voor 5 tot 12 sociale woningen.  
Dat is voor een woningcorporatie weinig efficiënt om te realiseren. Een commerciële herontwikkeling lijkt 
op basis van de onderzoeksresultaten de meest haalbare oplossing voor deze locatie. Dat valt echter 
buiten het bestek van onze opgave. Uiteraard neemt dit niet weg dat wij, binnen stedenbouwkundige en 
financiële randvoorwaarden, in beginsel willen meewerken aan een commercieel planinitiatief.  
 

3. De Meijlle.  
Voor deze locatie geldt hetzelfde als bij de locatie Basita is beschreven. Het betreft een kleine locatie met 
een relatief hoge investering. Een herontwikkeling met sociale woningbouw is niet financieel sluitend te 
krijgen. Ook hier is een commerciële herontwikkeling de beste oplossing. Dat valt buiten het bestek van 
onze opgave. Ook voor deze locatie willen wij, binnen stedenbouwkundige en financiële randvoorwaarden, 
in beginsel meewerken aan een commercieel planinitiatief.  
 

4. Sonnenheerdt  
Het gebouw is in eigendom van Wooncompas. De vraagprijs is ons bekend. De locatie bestaat uit twee 
gebouwen aan de Dorpsdijk (voormalige pastorie en de “Villa van Alles”) annex het voormalige 
verzorgingshuis. De corporatie heeft aangegeven niet te willen investeren in het voormalige 
verzorgingshuis omdat de gehele locatie te koop staat. Een tijdelijke invulling is hierdoor niet aan de orde. 
Het belemmert de eigenaar teveel in de verkoopmogelijkheden. Herontwikkeling brengt herhuisvesting 
van de ruim 20 kleine ondernemers met zich mee. Wij verwachten niet dat binnen redelijke termijn onder 
haalbare condities hier sociale woningbouw te realiseren valt. Wanneer we onderhandelende partijen nu 
de kans geven thans bestaande barrières te slechten is herontwikkeling op termijn zeker mogelijk. 
Concrete perspectieven zijn er nu echter niet. 
 
 
 



 
  
 
 
 
  
  
 
 VERVOLG 
Op basis van de verkregen inzichten tot nu toe richten wij ons voor het vervolgonderzoek en de dialoog met 
omwonenden op de kansrijke locaties. 
In de vergadering van Beraad en Advies op 1 november a.s. praten wij u bij over de voortgang en de 
ontwikkelingen in de studie. In de vergadering van Beraad en Advies van 29 november a.s. komt het 
collegevoorstel aan de orde gericht op een besluitvormend voorstel aan de raad in december a.s.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


