
           
 

MOTIE 

 

Zorgvuldig zoeken naar een nieuwe parachutelandingsplaats 

 

De raad van de gemeente Albrandswaard,  

in vergadering bijeen d.d. maandag 29 maart 2021, 

 

Constateert dat 

• De Zegenpolder in het Streefbeeld Buytenland van Rhoon is aangewezen als stiltegebied, 

waardoor Skydive Rotterdam op zoek is naar een nieuwe landingsplaats voor hun 

parachutelandingen; 

• Het er de schijn van had dat -zonder consultatie, inspraak of kennisname van de 

gemeente- de hoek Lageweg/Poelweg in Rhoon de nieuwe landingsplaats zou worden; 

• Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenW) deze voorgenomen wijziging (na 

bezwaren van inwoners) heeft stopgezet;  

• IenW heeft aangegeven dat er pas na uitgave van een 'verklaring van geen bedenkingen' 

door de gemeente Albrandswaard verder gezocht kan worden naar een nieuwe 

landingsplaats binnen de gemeentegrenzen; 

• De gemeente Albrandswaard geen (beleids-)regels voor valschermsprongen heeft 

opgesteld, hoewel dit op basis van de Gemeentewet wel kan. 

 

Overweegt dat 

• Een nieuwe landingsplaats moet kunnen rekenen op draagvlak binnen de gemeente en bij 

omwonenden, en vanzelfsprekend geen veiligheids- of andere risico's met zich mee 

mag brengen; 

• Het van belang is dat de zoektocht naar een nieuwe landingsplaats plaatsvindt in 

samenspraak met alle stakeholders (waaronder Skydive Rotterdam, de 

Gebiedscoöperatie, omwonenden en de gemeenteraad); 

• De uitkomst van een dergelijke zoektocht ook kan zijn dat er bij nader inzien eventueel 

geen geschikte landingsplaats meer is binnen de gemeentegrenzen; 

• Beleidsregels op het gebied van valschermsprongen kunnen bijdragen aan regulering en 

randvoorwaarden kunnen stellen aan succesvolle inpassing van de valschermsprongen, 

waarbij de gemeente in control blijft. 

 

Roept het college op, om 

• Géén 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven inzake de verplaatsing, maar in 

samenspraak met alle stakeholders zorgvuldig op zoek te gaan naar een eventuele nieuwe 

locatie; 

• Zo snel mogelijk een Ontmoeting en Dialoogbijeenkomst te organiseren met de 

verschillende stakeholders, met als doel de zorgvuldige zoektocht te initiëren;  



• Een eerste stap te zetten in het ontwikkelen van beleidsregels door uit te zoeken waarom 

Albrandswaard geen beleidsregels op het gebied van valschermlandingen heeft, hoe 

andere gemeentes met valschermlandingen dit aanpakken en welke beleidsregels 

mogelijk het waardevolst zijn. 

 

 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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