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Uw kenmerk

Bijlagen

Gemeente Albrandswaard

College van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp

Zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie Albrandswaard

Geacht college,

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Tot 30 juni 2022 ligt de Ontwerp Omgevingsvisie Albrandswaard 2040 ter inzage. De

Provincie Zuid-Holland maakt graag gebruik van de geboden mogelijkheid om hier een

zienswijze op in te dienen. In de gemeente Albrandswaard spelen diverse provinciale

belangen en projecten. Hierover geven wij graag een aantal aandachtspunten mee.

Allereerst willen wij u complimenteren met de bondige en overzichtelijke wijze waarop

de visie ruimtelijke uitgangspunten beschrijft. Ons is bekend dat de publicatie van de

Omgevingsvisie een lange aanlooptijd heeft gekend naar aanleiding van verschillende

discussies in de gemeente. Dit geeft ons inziens aan dat meedenken over de ruimtelijke

toekomst van de gemeente lééft in Albrandswaard.

Buijtenland van Rhoon

Terecht gaat u in uw Omgevingsvisie apart in op het Buijtenland van Rhoon als één van

de grote gebiedsopgaven. Wij missen in de huidige omschrijving echter de status van het

Streefbeeld Buijtenland van Rhoon (zoals door uw raad vastgesteld op 14 december

2020), waarin de maatregelen en doelen voor het Buijtenland van Rhoon zijn

beschreven. Het Streefbeeld beschrijft de doelstellingen voor het gebied op de langere

termijn en zal daarmee een zekere transitie van de polders met zich meebrengen. Wij

stellen u voor de Omgevingsvisie als volgt aan te passen:

p. 15 ‘Een Groene Oase’:

Voor het Buijtenland van Rhoon is een gebiedscoöperatie opgericht. Deze coöperatie

gaat de polders -de komende jaren- ontwikkelen tot een gebied waarin akkerbouw,

natuur en recreatie samengaan. In 2040 zijn zowel de recreatie-, natuur- als

landbouwdoelen van het Streefbeeld Buijtenland van Rhoon behaald door

natuurinclusieve- en recreatieondernemers.

p. 43; gebiedsopgave ‘Het Buijtenland van Rhoon’:
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toe te voegen in de eerste alinea: “In 2040 beheren natuurinclusieve agrarische

ondernemers en andere leden van de coöperatie het landschap, de aangelegde natuur

en de recreatievoorzieningen in overeenstemming met de doelen van het Streefbeeld

Buijtenland van Rhoon.”

De tweede alinea te wijzigen:

‘Het is daarbij belangrijk dat dit buitengebied vitaal wordt door doelstellingen met elkaar

te combineren. Op die manier ontstaat een gebied waarin hoogwaardige akkernatuur

samengaat met vormen van recreatie’.

Wij verzoeken u hier ook expliciet te verwijzen naar de zogenaamde recreatieve poorten

van het gebied. Meer intensieve vormen van recreatie zullen hier worden

geconcentreerd, zoals ook nu al gebeurt in de Johannapolder nabij Rhoon.

Wonen in het Groen, p. 13

Gebiedsopgave Omgeving rondom de metrostations, p. 41

Vanuit de provinciale Verstedelijkingsagenda onderschrijven wij de ambitie om het

gebied rond de metrostations als eerste te onderzoeken voor woningbouwopgaven op

de langere termijn. Niet alleen beschikt Albrandswaard al over een hoogwaardige

ontsluiting per metro; binnenstedelijk verdichten zorgt ervoor dat het beschermde

buitengebied van de provincie behouden kan blijven. De betekenis van de stations en

hun omgeving als bestemming blijft daarbij achter bij veel andere metro/HOV-haltes. De

provincie ondersteunt de gemeente graag bij het nader onderzoeken van de geschetste

kansen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

drs.  K.P.  Spannenburg

Hoofd Beoordeling

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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