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Geachte raadsleden, 

 
Aanleiding 
 
Naar aanleiding van de vergadering van Provinciale Staten (PS) van 14 september jongstleden, 
waarop het advies van de ‘Kwartiermakers voor het Buijtenland van Rhoon’ geagendeerd stond, willen 
wij u graag informeren over de (tussen-)stand van zaken.  
 
Stand van Zaken 
 
De provincie heeft, conform het advies van de heer Veerman, drie Kwartiermakers aangesteld om een 
op realisatie gericht voortraject te verkennen, met inbegrip van een op te richten gebiedscoöperatie 
ten behoeve van gebiedsbeheer. De kwartiermakers hebben die verkenning uitgevoerd op een 
daarvoor al intensief bespeeld speelveld en zijn daarbij uiteenlopende en vaak tegenstrijdige belangen 
tegen gekomen. Uiteindelijk is door de kwartiermakers een advies geformuleerd dat naar mening van 
Gedeputeerde Staten (GS) perspectief biedt op de oprichting van de beoogde gebiedscoöperatie en 
op de realisatie van een landschap dat uitgaat van agrarisch beheerd natuur- en recreatiegebied. 
 
Of het perspectief haalbaar is  hangt af van verschillende belanghebbende en oordelende instanties, 
waarvan twee in het bijzonder, die elk hun eigen kritiek hebben op het voorliggende advies. 
Allereerst de agrariërs verenigd in de Vereniging Agrarische Belangen IJsselmonde (VABIJ) die 
intensief met de Kwartiermakers hebben overlegd over wensen en onwenselijkheden.  
Het uiteindelijk advies van de kwartiermakers kunnen zij  niet onderschrijven omdat dat op enkele voor 
hen belangrijke punten te weinig tegemoet komt aan hun belangen. 
De andere partij is de Tafel van Borging waarin partijen zijn samengebracht voor de bewaking van de 
doelen van de PKB-PMR (Planologische KernBeslissing Project Mainport Rotterdam).  Dit direct aan 
de verantwoordelijk staatssecretaris adviserende overleg is juist nadrukkelijk van mening dat het 
advies van de kwartiermakers te weinig borging biedt voor de natuur- en recreatiebelangen, en teveel 
zijn oren laat hangen naar het lokale boerenbelang. 
 
Op 14 september 2016 hebben PS aangegeven dat zij GS opdracht geven om het vervolg van de 
natuur- en recreatieontwikkeling in het Buijtenland van Rhoon vorm te geven langs de lijnen van het 
advies dat de kwartiermakers in mei aanboden.  
 



PS gaven de volgende voorwaarden voor het vervolg mee:  
 

- Iedereen die een fysieke bijdrage wil leveren aan het realiseren van de doelen moet zich 
vanaf het begin kunnen aansluiten bij de gebiedscoöperatie. 

- De gemeente te verzoeken  niet terug te bestemmen naar agrarische doeleinden en het 
huidige bestemmingsplan pas te herzien op het moment dat de beoogde PKB-doelen en de 
bijbehorende inrichtings- en beheermaatregelen duidelijk zijn en planologisch verankerd. 

- De natuur- en recreatiedoelen moeten voldoende uitgewerkt en geborgd worden in 
maatregelen. Deze uitwerking moet plaatsvinden samen met natuur- en recreatiepartijen. 

 
Gedeputeerde Han Weber gaat binnenkort in gesprek met de verantwoordelijk staatssecretaris Van 
Dam om hem als opdrachtgever instemming hiermee te vragen.  
 
Vervolg 
 
Met het standpunt van de staatssecretaris zijn de contouren van de rijksopdracht aan de provincie 
duidelijker dan hiervoor. Vervolgens is het aan gedeputeerde Weber om af te stemmen in hoeverre 
deze contouren voldoende ruimte bieden voor de nog steeds beoogde samenwerking met de lokaal 
gevestigde agrariërs (en ook andere betrokkenen)  verder vorm  te geven.  
 
Dat is ook de vraag die GS, volgens het persbericht, aan de agrariërs zullen stellen: willen zij met de 
wijzigingen die PS opleggen doorgaan in dit traject? 
 
Naar verwachting van het college zal het vervolgproces leiden tot  de formering van een 
gebiedscoöperatie waarin de verschillende gebiedsgebruikers - agrariërs, recreanten, 
natuurbeheerders – deelnemen. Deze coöperatie zal, in samenspraak met  de provincie bijdragen aan 
de verdere uitwerking van inrichtings- en beheerplannen, waarbinnen de afzonderlijke bedrijfsplannen 
van agrariërs en eventueel andere grondgebruikers een bijdrage zullen leveren aan voor het 
Buijtenland van Rhoon gestelde doelen. 
 
In de bijlage geven wij u, er van uitgaand dat u op de hoogte bent van het advies van de heer 
Veerman en het advies van de Kwartiermakers, een impressie van de verschillende standpunten die 
invloed hebben op de advisering door de kwartiermakers rond Buijtenland, en de rol die verschillende 
instanties daarbij spelen. 
 
Wij stellen voor om zodra het standpunt van de Staatssecretaris bekent is met u in de 
begeleidingscommissie  van gedachten te wisselen over de positie van de gemeente. 
 
Bijlage 
1135496 Bijlage bij raadsinformatiebrief (advies Veerman) 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 



Bijlage bij RIB  

Advies Veerman 

Juni 2014 kwam de heer Veerman,  in opdracht van gedeputeerde Veldhuijzen, met het ‘Advies 

Veerman’ - Behoud de polders van het Buijtenland van Rhoon!. Hierin bracht hij de mogelijkheden in 

beeld  voor een gedragen planvorming (inrichting, beheer en organisatie) en realisatie van het 

Buijtenland van Rhoon.  

Dit advies is opgesteld binnen de PKB-PMR-kaders en rekening houdend met de agrarische belangen, 

mede op basis van en het ‘Advies Heijkoop’ en het  ‘Boerenplan’ - Levend Buijtenland van Rhoon - 

(VNC, februari 2014) . 

De belangrijkste aanbevelingen:  

 met een ‘Coöperatie voor Gebiedsontwikkeling’ nieuw perspectief voor het gebied 

ontwikkelen; 

 natuurrealisatie niet langer in de natte sfeer zoeken (‘zoetklei-oermoeras’) maar 

vooral in een combinatie agrarisch landschap en agrarische bedrijfsvoering 

(‘akkernatuur’); 

 noodzakelijke herziening van het beperkende bestemmingsplan als middel en niet als 

doel zien en daarom niet op voorhand de bestemming wijzigen maar laten volgen op 

inrichtings- en beheer- en bedrijfsplannen zodat de bestemming kan worden 

afgestemd op de werkelijke ontwikkelingen. 

Het advies wordt in het algemeen goed ontvangen, onder andere door GS en PS en TvB.  

De TvB geeft daarbij vijf aandachtspunten aan:  

1. ook ‘akkernatuur’ moet van hoge kwaliteit zijn, dit vergt verifieerbare invulling en 

aangepaste agrarische bedrijfsvoering; 

2. de relatering aan aangrenzend gebied mag niet leiden tot vermindering van de opgave in het 

projectgebied zelf, noch in hectares, noch in kwaliteit, noch in financiën; 

3. het begrip ‘duurzame landbouw’ vergt scherpe duiding in relatie tot hoogwaardige natuur, 

inclusief gebruiksvoorwaarden; 

4. een gebiedscoöperatie dient verschillende belangen te verenigen, ook toekomstige 

gebruikers, recreanten en natuurbeheerders; 

5. het vigerend bestemmingsplan moet voorlopig niet herzien worden; gebiedsontwikkeling kan 

plaatselijk en beperkt aanpassingen rechtvaardigen. 

Ook staatssecretaris  Dijksma stemt in met de strekking van het advies en onderschrijft verder de 

aandachtspunten van de TvB en de opmerkingen van Veerman ten aanzien van het Boerenplan. 

Geconstateerd wordt dat het VNC-plan op bepaalde onderdelen (mogelijk) nog onvoldoende voldoet 

aan of zelfs strijdig is met de in de PKB-PMR gestelde doelen. Op die punten van het plan is verdere 

studie, overleg en mogelijk aanpassing nodig. 

Wel wordt erkend dat het Boerenplan veel goede en bruikbare elementen bevat voor toekomstige 

gebiedsontwikkeling, en aanknopingspunten biedt voor een breed gedragen ontwikkelingstraject.  

Het Advies Veerman adviseert een proces om te komen tot een gedragen gebiedsontwikkeling, een 

‘gebiedsautoriteit voor beheer’ en het combineren van verschillende doelen en belangen.  

 

  



Kwartiermakers 

Nadat behandeling van het burgerinitiatief ‘Red de Polders in Rhoon’ in de Tweede Kamer niet het 

door de indieners gewenste resultaat heeft gehaald stellen GS in juli 2015 drie onafhankelijke 

deskundigen als kwartiermakers aan. 

Co Verdaas (oud-kamerlid, oud-gedeputeerde en oud-staatssecretaris), Jan de Groot (oud-

bestuurder WLTO) en Jan Jaap de Graaf (oud-algemeen directeur Natuurmonumenten) krijgen 

opdracht het voortraject te verkennen inclusief het oprichten van een gebiedscoöperatie voor te 

bereiden die de ontwikkelingen in de polders van het Buijtenland van Rhoon begeleidt en eventueel 

initieert. 

 

Deze kwartiermakers hebben, door de tegenstrijdige belangen die spelen in het gebied, ongeveer 

een jaar nodig om in overleg met betrokkenen en diverse belanghebbenden te komen tot hun 

advies: Kansen pakken in het Buijtenland van Rhoon, samenwerken in een coöperatieve 

gebiedsontwikkeling .  

De belangrijkste overleg- en onderhandelingspartners zijn de lokale agrariërs verenigd in Vereniging 

Agrarische Belangen IJsselmonde (VABIJ), opkomend voor hun bedrijfsbelangen en voor hun 

‘Boerenplan’, en beoogd beheerder/deelnemer aan de op te richten gebiedscoöperatie. 

 

Als GS juni 2016 het advies van de kwartiermakers over het Buijtenland van Rhoon vaststellen, is op 

enkele punten nog altijd geen overeenstemming met de VABIJ.  

De twee belangrijkste knelpunten zijn 

- in het advies wordt de keuze gemaakt om niet direct  terug te bestemmen van natuur naar 

agrarisch zonder beperkingen 

- de provincie zal niet voor de zomer van 2016 voor de betrokken bedrijven een 

planschadebod kan doen. 

 

Gedeputeerde Han Weber zegt daarover het volgende: “Ondanks de teleurstelling dat er nog geen 

overeenstemming  is met een aantal agrariërs, dank ik de agrariërs voor hun inzet en kwartiermakers 

voor het advies. Het advies is tot stand gekomen in intensief overleg met de VABIJ. De kwartiermakers 

hebben gezocht naar breed draagvlak bij de ondernemers van het Buijtenland van Rhoon. Ze hebben 

de balans gezocht tussen ondernemen en doelen behalen. Juist vanwege het belang dat wordt 

gehecht aan draagvlak hebben de kwartiermakers de grenzen opgezocht. We steunen de 

kwartiermakers daarin. Echter, op twee punten lopen we met de voorwaarden van de VABIJ tegen de 

grenzen van wet- en regelgeving aan. We zien op dit moment en met de kennis van nu 

zwaarwegende juridische belemmeringen.”  

GS besluiten het kwartiermakersadvies aan PS voor te leggen, en voor te stellen dit over te nemen en 

aan GS opdracht te geven hieraan  langs de lijnen van het advies uitwerking te geven.  

Gedeputeerde Weber wil na besluitvorming van PS ook  instemming te vragen op het voorgestelde 

traject van de opdrachtgever  van de provincie in dezen, de staatsecretaris van Economische Zaken. 

 

  



Tafel van Borging* 

De Tafel van Borging (TvB) bewaakt de realisatie van de  PKB-PMR en rapporteert en adviseert 

daarover aan de betrokken ministeries en partijen. 

 

De TvB neemt met misnoegen kennis van het advies van de kwartiermakers.  

Allereerst valt het conceptrapport van de kwartiermakers bij de TvB niet in goede aarde.  

De TvB plaatst ‘zwaarwegende kanttekeningen bij de voorlopige conclusies en aanbevelingen’ op de 

invulling van natuurwaarden; de doorwerking van deze kanttekeningen vindt de TvB later niet terug 

in definitieve versie van het advies. 

De TvB stelt daarom ook op het definitieve advies een felle reactie op, en ‘constateert dat dat op 

meerdere onderdelen afwijkt van de afspraken gemaakt binnen PMR en conform vastgelegd in het 

Convenant Visie en Vertrouwen’. 

Gedeputeerde Weber op zijn beurt laat de TvB weten dat GS het voornemen hebben om het advies 

van de kwartiermakers volledig over te nemen, omdat dit (vooralsnog voorwaardelijk) op steun van 

de betrokken agrarische ondernemers kan rekenen. GS zenden het advies daartoe door aan PS, die 

dit op agenderen 14 september 2016. 

 

De overige leden van de TvB (d.w.z. zonder de provincie Zuid-Holland) laten via de TvB vervolgens 

weten dat het draagvlak voor het besluit van GS en het advies van de kwartiermakers onvoldoende is 

en geen vertrouwen geeft dat de uitwerking daarvan de afgesproken impuls aan de leefomgeving 

geeft. Geconstateerd wordt dat deze kwestie aanleiding is om de convenantspartijen van ‘Visie en 

Vertrouwen’ (de ministeries I&M en EZ en PZH) te vragen op bestuurlijk niveau bijeen te komen om 

de situatie te bespreken. De eigen koers van GS in dit dossier wordt door de overige TvB-partijen 

betreurd en in strijd geacht met de kaders van de PKB en de afspraken van het convenant Visie en 

Vertrouwen.  

De Staatsecretaris van EZ en de Minister van I&M krijgen een afschrift van deze verontruste reactie. 

Ook wordt staatssecretaris Van Dam gevraagd tot bestuurlijk overleg te komen ‘om de situatie met al 

haar consequenties te bespreken’. 

*Aan de Tafel van Borging zitten: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, St. Zuid-Hollands Landschap, Ver. 

Natuurmonumenten, St. Duinbehoud, Deltalinqs, VNO-NCW, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV en de 
Provincie Zuid-Holland.  

  



Provinciale Staten 

PS krijgen het advies van de kwartiermakers voorgelegd met het voorstel van GS om dit volledig over 

te nemen. 

Vanzelfsprekend zijn de PS-leden partijen ook vanuit andere belangen en instanties over het advies 

van de kwartiermakers geïnformeerd. VABIJ, de TvB, deskundige en adviserende organisaties als 

Alterra en het Luis Bolke Instituut, en vele anderen hebben met hun inzichten aan deze informatie 

bijgedragen. 

De besluitvorming door PS amendeert de door GS en de kwartiermakers uitgezette lijn door voor de 

vervolguitwerking in haar opdracht enkele voorwaarden mee te geven, die een tegemoetkoming 

vormen op de door de TvB aangedragen zorgpunten. 

Gemakshalve geven we navolgend het provinciaal persbericht over de besluitvorming van PS 

integraal (in cursief) weer: 

GS volgen opdracht PS voor ontwikkeling Buijtenland van Rhoon 

Provinciale Staten (PS)  geven Gedeputeerde Staten (GS) opdracht om het vervolg van de 

natuur- en recreatieontwikkeling in het Buijtenland van Rhoon vorm te geven langs de lijnen 

van het advies dat de kwartiermakers in mei aanboden. PS stellen echter  drie voorwaarden 

voor  vervolgtraject. GS volgen de opdracht van PS en gedeputeerde Han Weber gaat 

binnenkort in gesprek met de opdrachtgever, staatssecretaris Van Dam.  

PS gaven de volgende voorwaarden voor het vervolg mee:  

 Iedereen die een fysieke bijdrage wil leveren aan het realiseren van de doelen moet 

zich vanaf het begin kunnen aansluiten bij de gebiedscoöperatie 

 De gemeente te verzoeken  niet terug te bestemmen naar agrarische doeleinden en 

het huidige bestemmingsplan pas te herzien op het moment dat de beoogde PKB-

doelen en de bijbehorende inrichtings- en beheermaatregelen duidelijk zijn en 

planologisch verankerd. 

 De natuur- en recreatiedoelen moeten voldoende uitgewerkt en geborgd worden in 

maatregelen. Deze uitwerking moet plaatsvinden samen met natuur- en 

recreatiepartijen. 

Naast deze voorwaarden willen PS het tempo er in houden. GS volgen vanzelfsprekend dit 

democratisch genomen besluit. “PS hebben duidelijk uitgesproken dat zij meer zekerheid 

willen inbouwen over de realisatie van de gevraagde akkernatuur- en recreatieopgave. Ook 

vinden PS het belangrijk dat ondernemers van buiten het gebied en eventuele andere 

investeerders ruimte moeten krijgen om een bijdrage te leveren aan de nieuwe inrichting van 

Buijtenland van Rhoon. PS hebben daarvoor voorwaarden meegegeven aan het toekomstige 

bestemmingsplan, de samenstelling van de gebiedscoöperatie en de borging van de doelen. 

GS zullen na overleg met de staatssecretaris verder gaan met de uitvoering van deze 

opdracht.” Aldus gedeputeerde Han Weber. 

VABIJ 

GS vragen de agrariërs in het Buijtenland van Rhoon, verenigd in de Vereniging Agrarische 

Belangen IJsselmonde (VABIJ), binnenkort of zij met de wijzigingen die PS opleggen door 

willen gaan in dit traject.  



Gebiedscoöperatie en afspraken 

Als ook de staatssecretaris instemt met het vervolg langs de lijnen van het advies van de 

kwartiermakers en de voorwaarde die PS hebben meegegeven, start het vervolgproces. Met 

alle betrokken partijen wordt een gebiedscoöperatie opgericht en worden afspraken gemaakt 

over het realiseren van de doelstellingen.  

Opdracht 

De provincie heeft van het Rijk de opdracht om 600 hectare in het Buijtenland van Rhoon te 

transformeren naar een natuur- en recreatiegebied, vastgelegd in de Planologische 

Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB PMR). 

De provincie heeft  drie onafhankelijke deskundigen ('de kwartiermakers') gevraagd om de 

gebiedscoöperatie voor het Buijtenland van Rhoon voor te bereiden. Dit als uitwerking van 

het advies Veerman om tot een plan te komen met meer draagvlak. 

De kwartiermakers zijn: de heer Co Verdaas (oud Kamerlid, oud gedeputeerde, oud 

staatssecretaris voor natuur en landbouw), de heer Jan Jaap de Graeff (voorzitter Raad voor 

de Leefomgeving en Infrastructuur, oud-directeur Natuurmonumenten) en de heer Jan de 

Groot (oud voorzitter WLTO). 

 

Staatssecretaris 

Na de besluitvorming door PS treedt  gedeputeerde Weber nu  in overleg  met staatssecretaris Van 

Dam van Economische Zaken en zal instemming vragen met het voorgenomen vervolgtraject. 

Gelet op de inzet van de TvB en de duidelijke voorwaarden die PS heeft meegegeven, lijkt het niet 

waarschijnlijk dat de Staatssecretaris aanmerkelijk zal afwijken van de door PS gekozen insteek. 

Toch zullen we met gedeputeerde Weber het overleg met de staatssecretaris moeten afwachten om 

daarover uitsluitsel te krijgen. 
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