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Betreft: Intentieovereenkomst met WBV Poortugaal  over zoeklocatie Poortugaal-West en 
Schutskooiwijk  
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Op 30 januari 2017 heeft u besloten het college opdracht te geven om (o.a.) de locatie Poortugaal- 
West verder uit te werken voor woningbouw en daarbij de Woonvisie als leidraad te nemen. U heeft 
daarbij voor de locatie Poortugaal-West de volgende aanvullende kaders meegegeven op basis van 
de adviezen van de dialooggroepen: 
o het zoekgebied te verkleinen tot het gebied aansluitend aan de Schutskooiwijk.  
o De uitwerking van het stedenbouwkundig plan gezamenlijk met de woningbouwvereniging uit 
te werken tot een samenhangend plan voor de hele Schutskooiwijk. 
 
In de afgelopen tijd hebben WBV Poortugaal en de gemeente vanuit de principes van de regisserende 
gemeente uitvoerig gesproken over de uitgangspunten, die moeten worden vastgelegd als volgende  
stap in de uitvoering van uw opdracht.  
 
KERNBOODSCHAP 
Het college heeft op 27 november 2018 besloten een intentieovereenkomst met WBV Poortugaal te 
sluiten. Wij sturen u de vastgestelde intentieovereenkomst als bijlage bij deze brief. In de 
intentieovereenkomst is o.a. vastgelegd dat bij afronding van de herstructurering van de 
Schutskooiwijk in 2028 per saldo sociale huurwoningen  aan de woningvoorraad van Albrandswaard 
in het plangebied  zijn toegevoegd. De toe te voegen sociale huurwoningen dragen bij aan de 
doorstroming vanuit de huidige huurwoningvoorraad en worden (volledig) lokaal toegewezen.     
 
TOELICHTING 
De intentieovereenkomst is een stap in de realisatie van  het door u met het besluit van 30 januari 
2017 gegeven kader voor de locatie Poortugaal-West. De uitgangspunten van de overeenkomst 
bieden zowel de gemeente als WBV Poortugaal duidelijkheid over hun rol en het te bereiken resultaat 
binnen de herstructurering en nieuwbouw in het plangebied. Het betreft de volgende uitgangspunten:  

 Bij afronding van de herstructurering in 2028 zijn per saldo sociale huurwoningen  aan de 
woningvoorraad van Albrandswaard in het plangebied  toegevoegd. De kaart van het 



plangebied maakt onderdeel uit van de intentieovereenkomst en heeft betrekking op zowel de 
Schutskooiwijk als Poortugaal-West. WBV Poortugaal houdt op dit moment nog alle opties 
voor de invulling van de herstructurering open. De opties variëren van renovatie tot 
sloop/nieuwbouw.  In het verleden is door de WBV Poortugaal een aantal woningen verkocht. 
WBV Poortugaal zal de optie van verkoop alleen inzetten om  differentiatie in de 
Schutskooiwijk te bevorderen en verduurzaming van de huurwoningen te financieren. Het zal 
niet leiden tot minder sociale huurwoningen in de wijk. 
   

 De toe te voegen sociale huurwoningen bevinden zich in het huursegment tot de maximale 
grens voor sociale huur (in 2018 € 710,68). Binnen dit segment is specifieke aandacht voor de 
in de Woonvisie Albrandswaard 2016-2025 genoemde doelgroepen, zoals starters en 
ouderen. Gestapelde bouw is binnen het kader van de raad niet op voorhand uitgesloten.  
 

 WBV Poortugaal en de gemeente nemen gezamenlijk het initiatief om te onderzoeken welke 
(markt)partijen kunnen en willen deelnemen.   
 

 De toe te voegen sociale huurwoningen dragen bij aan de doorstroming vanuit de huidige 
huurwoningvoorraad. WBV Poortugaal en de gemeente spreken af de toe te voegen sociale 
huurwoningen (volledig) lokaal toe te wijzen. Het ontwikkeltempo binnen het plangebied wordt 
afgestemd op het jaarlijkse opnamevermogen van de Albrandswaardse samenleving.  

 
 
CONSEQUENTIES 
De intentieovereenkomst is een volgende stap in de verdere invulling van de locatie Poortugaal-West 
in samenhang met de herstructurering van de Schutskooiwijk. WBV Poortugaal informeert de huurders 
tegelijk met het versturen van deze raadsinformatiebrief. De gemeente informeert de direct 
omwonenden, die geen huurder zijn en de verenigingen in Poortugaal-West. WBV Poortugaal wil 
vanaf volgend jaar beginnen met de invulling van de participatie door een bewonerscommissie te 
formeren. 
 
VERVOLG 
De intentieovereenkomst  gaat over de hoofdlijnen en benoemt de punten waarop in 2019 
besluitvorming bij de gemeente en bij WBV Poortugaal moet plaatsvinden. Wij komen op informele en 
formele (kaderstellende) punten in het vervolgproces bij u terug.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
  
 
 
BIJLAGEN 

1. Intentieovereenkomst tussen gemeente Albrandswaard en WBV Poortugaal 
2. Brief aan de huurders van WBV Poortugaal in de Schutskooiwijk 
3. Brief aan omwonenden, die geen huurder zijn en verenigingen in Poortugaal-West 

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
















