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Tussen Poortugaal en Hoogvliet ligt een pittoresk cultuurlandschap met een eeuwenoude structuur
van weiden en slootjes. Ze vormen een groen decor voor het historische dorp Poortugaal.
Sinds enige tijd is een groot deel van dit gebied bedekt met een slibdepot. Dit is tranen trekkend
lelijk, het mooie landschap is vernield. Het slibdepot brengt ook vervuiling mee: op de weg erlangs is
een duidelijke, olieachtige vervuiling te zien die de sloot in loopt.
De fractie van de NAP heeft de volgende vragen:
Communicatie
Is het college het eens met de NAP dat de omwonenden in de Schutskooiwijk recht hebben op
informatie over het slibdepot en de gevolgen voor hun woonomgeving?
Of en op welke wijze zijn de bewoners van Poortugaal betrokken en van informatie voorzien over de
aanleg van het slibdepot en de bijbehorende vervuiling?
Of en op welke wijze en in welk stadium heeft de gemeente Albrandswaard hierover contact gehad
met gemeente Rotterdam?
Landschap
Welke acties onderneemt het college om de landschappelijke kwaliteit van de groene entrees van
Albrandswaard te bewaken? Staat het college hierover in contact met onze buurgemeenten? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, wat is het resultaat?
Wat was de inzet en de betrokkenheid van het college bij de verlening van de omgevingsvergunning?
Heeft de gemeente een zienswijze of bezwaar ingediend?
Is er rekening gehouden met de nabijgelegen archeologische bodemonderzoek locaties? Is er
rekening gehouden met het ooievaarsnest en de bescherming van hun leefomgeving?

Vervuiling
Wat is de aard en de ernst van de geconstateerde vervuiling? Dringt de vervuiling door in de sloten
van de Schutskooiwijk? Is er gevaar voor de bewoners? Is er ook nog onzichtbare vervuiling?
Is het nog wel veilig om hier te lopen (met een hond)? Bestaat er gevaar voor de paarden die op de
naastgelegen weilanden liggen? Bestaat er gevaar voor de ooievaars op het naastgelegen weiland?
Verkeer
Hoeveel verkeersbewegingen brengt het slibdepot met zich mee? Vormt dit een gevaar voor
wandelaars en fietsers? Zijn er maatregelen getroffen om wandelaars en fietsers te beschermen?
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