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Geachte raadsleden, 
 
De fractie van het CDA heeft ons over de ontwikkelingen rond het Buytenland van Rhoon vragen 
gesteld. In deze brief beantwoorden wij deze vragen. 
 
Uit de CDA-vragen: 
“Toelichting: 
Uit zeer recent gevoerde gesprekken van de fractie en bestuur van het CDA-Albrandswaard met de 
agrariërs uit het Buytenland van Rhoon en leden van Provinciale Staten Zuid-Holland is gebleken dat 
de huidige ontwikkelingen rond het Buytenland van Rhoon in een stroomversnelling terechtkomen. 
Berichten via RTV-Rijnmond en de Polderkolder van Wim Gé Warnaar bevestigen dit gegeven. 
Afgelopen woensdag 14 september hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten dat 
terugbestemming van de polder van natuurgrond naar agrarische grond niet mogelijk is. Dit nog 
vóórdat het onderzoeksrapport over de toekomst van het Buytenland van Rhoon is gepubliceerd. Het 
door de agrariërs zelf opgestelde ‘VNC-plan’ is met dit besluit voor een groot gedeelte teniet gedaan. 
In dit plan zou hoogwaardige akkernatuur worden gecombineerd met gezonde akkerbouwbedrijven 
op agrarische grond. De agrariërs zouden daarbij niet alleen ‘boeren’, maar ook de natuur beheren. 
De Tafel van Borging heeft grote kritiek geuit op dit plan, wat erin heeft geresulteerd dat 
terugbestemming van de hoogwaardige grond niet langer aan de orde lijkt te zijn. 
Als gemeenteraad hebben we een tijd geleden unaniem onze steun verleend aan het VNC-plan, 
waarin natuurdoelen ruimschoots worden gehaald, maar waarin boeren op agrarische grond ook hun 
beroep kunnen uitoefenen. 
 
In het licht hiervan de volgende vragen: 
 

1. Kan het college reflecteren op de uitkomsten van bovengenoemde statenvergadering? 
 
Een reflectie op de statenvergadering van 14 september 2016 kunt u lezen in de 
Raadsinformatiebrief van 27 september 2016, met kenmerk 1135477. 
 

2. Kan het college reflecteren op de inspanningen die zij geleverd heeft om het door de 
voltallige gemeenteraad gesteunde VNC-plan ten uitvoer te laten brengen? 



 
Het genoemde VNC-plan is door de gemeenteraad in een motie als ‘uitgangspunt’ voor het 
vervolgproces aangemerkt. Het  heeft als zodanig ook voor het Advies Veerman en het advies 
van de kwartiermakers een belangrijke rol gespeeld. Agrariërs hebben hiervoor gepleit. Wij 
hebben in onze contacten met provincie en rijk eveneens veelvuldig  op de potentie van het 
VNC-plan  gewezen.  Dat doen we nog. De gedeputeerde heeft meermaals erkenning voor 
diverse aspecten van het VNC-plan laten blijken. De kwartiermakers zijn op verzoek van 
Gedeputeerde Staten als onafhankelijke partij aan het werk gegaan om het initiatief binnen 
het betreffende gebied te laten. Wij hebben het proces van de kwartiermakers op enige 
afstand gevolgd omdat de inhoud en het gesprek met belanghebbenden in dit proces 
prevaleerden en niet de politieke bemoeienis van de onderscheiden bestuursorganen.  
Wij merken op dat het VNC-plan als zodanig niet een  ‘uitvoeringsgereed’ product is. Het plan 
heeft goede aanknopingspunten maar het is duidelijk, en door de staatssecretaris ook 
expliciet bloot gelegd, dat het VNC-plan in zijn huidige vorm niet voldoet aan  de PKB-PMR en, 
secudair, het op die PKB-PRM steunende bestemmingsplan Buytenland van Rhoon.  Deze 
constatering neemt naar onze overtuiging niet weg dat het VNC-plan van inspirerende 
waarde blijft in de dialoog over de inrichtingsmogelijkheden van het gebied. In elk geval 
vervult het die waarde voor onze inzet zeker. 
 

3. Kan het college reflecteren op haar rol in de op te richten gebiedscoöperatie?  
 
De gebiedscoöperatie wordt,  zoals het er nu naar uitziet, samengesteld uit die partijen die 
een fysieke bijdrage  leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de PKB in het 
gebied.  De gemeente Albrandswaard is in eerste instantie niet een partij die een fysieke 
bijdrage levert, maar is het bevoegd gezag, dat initiatieven toetst aan haar beleidskaders, 
zoals het bestemmingsplan, en eventueel voorstellen om deze te wijzigen beoordeelt en in 
procedure brengt. De gemeente is daarnaast het bevoegd gezag als het gaat om 
vergunningverlening, handhaving en toezicht. Daarmee heeft de gemeente een faciliterende 
rol en is de gemeente een belangrijke gesprekspartner van de op te richten 
gebiedscoöperatie. Mogelijk zou de gemeente op verzoek van de gebiedscoöperatie en 
gefinancierd uit het coöperatiebudget, de uitvoering op zich kunnen nemen van onderdelen 
die logischerwijs bij de gemeente liggen, bijvoorbeeld het realiseren van bepaalde publieke 
voorzieningen zoals een parkeerplaats of andere openbare infrastructuur.  
 

4. Kan het college reflecteren op het herbestemmen van de gronden: kiest zij voor het verzoek 
van de provincie om de grond niet terug te bestemmen naar agrarisch totdat de doelen uit 
de PKB gehaald zijn, of kiest zij voor het unanieme besluit van de gemeenteraad om het VNC 
plan te steunen, waarin de gronden wel degelijk terugbestemd worden naar agrarisch? Wat 
weegt voor het college zwaarder? 
 
In het VNC-plan wordt gesproken over een noodzakelijke bestemmingswijziging om te komen 
tot uitvoering van het plan. (zie ook antwoord 2). Zowel Veerman als de kwartiermakers 
wijzen erop dat een bestemmingplan geen doel op zich is maar een middel. Evenals in het 
VNC plan, geven zij aan dat voor het realiseren van de natuur- en recreatiedoelen inderdaad 
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aanpassing van de bestemming nodig is, maar niet noodzakerlijkerwijs naar uitsluitend de 
bestemming agrarisch. Een mengbestemming, die zowel agrarisch gebruik, natuur als 
recreatie omvat, kan in de toekomst een interessante optie blijken te zijn. 
 
Het vraagstuk van “terugbestemming” is geen keuzevraagstuk van het college. Hierin moeten 
we reëel zijn. Raad en college hebben zich te realiseren dat het bestemmingsplan weliswaar 
een instrument is van de gemeente maar wij op dit terrein geen alleenrecht hebben. De PKB 
PMR is ook voor de gemeente een bindend gegeven met kracht van wet. Een 
bestemmingsplan dat hiermee in strijd is, is juridisch kansloos. Het is absoluut de stellige 
verwachting dat een terug bestemde agrarische bestemming door de Raad van State zal 
worden vernietigd, omdat het strijdig is met de vanuit hogere overheden genomen 
planologische besluiten (de PKB PMR). Het is vervolgens nog maar de vraag of een 
terugbestemming naar agrarisch in het belang is van alle gevestigde agrariërs. Zij zouden 
aanspraken op planschade of schadeloosstelling die te maken hebben met bijvoorbeeld 
bedrijfsverplaatsing of (gedeeltelijke) omvorming van bedrijfsvoering e.d. verliezen. 
  
Voor ons college weegt op dit moment zwaar dat de geraadpleegde externe adviseurs 
aanbevelen voorlopig het door de gemeenteraad vastgestelde en onherroepelijk geworden 
bestemmingsplan Buytenland van Rhoon  nu  niet te herzien. Dit omdat de uiteindelijke 
bestemming nog onbekend is maar bovendien omdat zij terug bestemmen naar een  
agrarische bestemming juridisch onhaalbaar vinden.  Nadat er duidelijkheid is over haalbare 
inrichtings-  en beheerplannen kunnen deze plannen als basis dienen voor een, eventueel 
gedeeltelijke, op maat gemaakte, herziening van het bestemmingsplan die de PKB PMR in 
voldoende mate respecteert. 

 
5. In het advies zoals het nu voorligt zitten nog veel losse eindjes. Precies om deze reden 

konden de agrariërs niet achter het advies van de kwartiermakers gaan staan. In de 
voorliggende plannen wordt pas over 5 a 6 jaar overwogen om de gronden mogelijk terug te 
bestemmen naar agrarische grond. De kans is gegrond dat er na zo’n lange termijn al geen 
agrarische ondernemers meer in het gebied aanwezig zijn. Er vanuit gaande dat het 
uitgangspunt van het college is dat er gehandeld moet worden op basis van het door de 
agrariërs opgestelde VNC-plan: welke inspanningen denkt het college te kunnen leveren om 
de zekerheden die nodig zijn om een agrarische toekomst voor onze polders mét de 
ondernemers uit VABIJ te garanderen? 
 

Naar de mening van ons college vormt het door Veerman, mede op basis van het VNC-plan, 
geadviseerde proces de beste mogelijkheid voor lokaal gevestigde agrariërs om hun 
bedrijfsvoering in aangepaste vorm in het plangebied voort te zetten. Dit advies is/wordt 
verder uitgewerkt door de kwartiermakers. Op punten bestaat nog verschil van inzicht over  
het advies. Het is aan de ondernemers en de provincie om hier samen een modus in te vinden. 
Hoe eerder de partijen het eens zijn, hoe eerder de agrariërs, al dan niet verenigd in een 



gebiedscoöperatie, met voorstellen kunnen komen voor aangepaste bedrijfsvoering. Daarna 
kan er op basis van die plannen een, eventueel gedeeltelijke, wijziging van het 
bestemmingsplan aan de raad worden voorgelegd.  Tot dat moment kunnen zij het huidige 
bedrijf voortzetten op basis van het overgangsrecht. Ons college zal zich bij iedere 
gelegenheid blijven inzetten om  in goed en constructief overleg met alle betrokkenen 
hiervoor gunstige voorwaarden te scheppen en te behouden. 
 

6. Welke rol ziet het college in het verdere verloop van dit traject voor zichzelf weggelegd? 
 
Wanneer partijen in de te vormen gebiedscoöperatie erin slagen tot een evenwichtig 
inrichtings- en beheerplan te komen zal het college, indien dit voor de realisatie van zo’n plan 
nodig is, zijn nek uitsteken een planologisch kader te formuleren dat de realisatie ervan 
mogelijk maakt en als voorstel aan de raad voor te leggen. Uiteraard binnen de kaders van de 
wet. 
Daarnaast blijven wij ons inspannen voor het open houden van de dialoog tussen 
belanghebbende partijen en het naar vermogen wegnemen van obstakels die de realisatie 
van goede ideeën in de weg staan. Hier stoppen wij veel energie in. 
 

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

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 


