
 

 

 

 
 

MOTIE  
 
Voorwaarden voor parachutelandingen in Buijtenland van Rhoon 
 
De raad van de gemeente Albrandswaard, in vergadering bijeen d.d. maandag 7 feb. 2022, 
 
Constaterende dat  
• De parachutelandingen in het Buijtenland van Rhoon door veel verschillende politieke 

partijen tijdens de B&A Ruimte op 24 januari 2022 als aandachtspunt zijn benoemd; 
• De gebiedscoöperatie met Skydive in gesprek blijft om te zoeken naar een tweede springveld 

in de omgeving, als ook de communicatie met de bewoners continueren o.a. over het 
monitoren van de veiligheid en de voorwaarden die er aan de nieuwe locatie zijn gesteld, 
maar wel achter de keuze van de nieuwe locatie staat. 

 
Overwegende dat 
• De parachutelandingen het woongenot van inwoners uit de gemeente Albrandswaard 

negatief (kunnen) beïnvloeden, zeker uitgaande van de mate waarin gesprongen werd vóór 
de coronacrisis en die in de toekomst weer te verwachten is; 

• Er nog altijd vragen en onduidelijkheden zijn over de (verkeers)veiligheid in het nieuwe 
landingsgebied en over de impact op de natuur; 

• Er groepen inwoners zijn die zich niet gehoord voelen in het participatietraject naar de 
zoektocht naar een nieuw locatie. 

 
Spreekt uit dat 
• Skydive Rotterdam niet kan blijven leunen op de plek in het Buijtenland van Rhoon als enige 

landingsplek en actief op zoek moet gaan naar een tweede landingsplek buiten de 
gemeentegrenzen van Albrandswaard; 

• De parachutelandingen niet langer meer op woensdag, zaterdag én zondag kunnen 
plaatsvinden, maar om de balans tussen natuur, recreatie en rust te herstellen alleen nog 
plaats kunnen vinden op woensdag en zaterdag, niet eerder dan 09:00 uur ’s morgens en niet 
later dan 21:00 uur ’s avonds. 

• Een onderzoek naar goede beleidsregels op het gebied van valschermlandingen nodig 
is, bijvoorbeeld door te beginnen met inventarisatie hoe andere gemeentes met 
valschermlandingen dit aanpakken en de contacten met ministerie van IenW te intensiveren. 

 
Roept het college op, om 
• Te handelen conform de hierboven door de gemeenteraad gedane uitspraken. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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