
Red de natuur, behoud de polder! 

- geen horeca in stiltegebied -  

 

686 ondertekeningen  

Aan het college van burgemeester en wethouders en de raadsleden van de gemeente Albrandswaard, 

In juli 2021 zijn wij enorm geschrokken van de berichten rondom plannen voor een mogelijke bouw van horeca in de 

polder van Rhoon. Dit op een locatie in een stiltegebied aan de Koedood op de grens met de gemeente Barendrecht 

(zie kaartje hieronder).  Om onze bezorgdheid over de enorme impact op dit kwetsbare natuurgebied onder de 

aandacht te brengen, hebben wij de afgelopen maanden intensief contact gehad met alle raadsfracties van de 

gemeente Albrandswaard en hebben wij begin november uitvoerig onze bezwaren gedeeld met het bestuur van de 

gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. Wij hebben 1.000 flyers bezorgd om omwonenden te informeren over de 

lopende plannen wat geresulteerd heeft in het ophalen van 686 handtekeningen in de vorm van een petitie ‘vóór het 

redden van de natuur en het behouden van de polder en tégen het vestigen van horeca of andere bedrijfsactiviteit 

op voorgestelde locatie’. Ongeveer 90 omwonenden zijn er net vóór de deadline van 15 juli 2021 nog in geslaagd 

hun ‘zienswijzen’/ bezwaren op de plannen kenbaar te maken aan het college van de gemeente Albrandswaard.  

Ook het college en de gemeenteraad van de  gemeente Barendrecht hebben zoals u weet hun bezwaren aan het 

college van Albrandswaard duidelijk beargumenteerd  in hun ‘vooroverlegreactie voorontwerpbestemmingsplan 

Buijtenland van Rhoon van 13 juli 2021 (kenmerk 374057) met als oproep ‘de geplande horecavoorziening zoals nu 

in het bestemmingsplan aangegeven te heroverwegen naar een plek en omvang die passend is bij de beschrijving 

van balans met natuur en landbouw en doelgroepen zoals vastgelegd in het Streefbeeld Buijtenland van Rhoon en 

vragen zij u om in overleg met de gemeente Barendrecht te komen tot een kleinschaligere voorziening elders’. 

 

 



 

 

De belangrijkste punten in de petitie: 

 de beoogde locatie ligt in een aangewezen kwetsbaar natuurgebied 

 een natuurgebied dat door de provincie Zuid-Holland is bestempeld als Stiltegebied 

 een gebied dat is aangemerkt als een van de laatste ‘gave’ poldernatuurgebieden in de regio IJsselmonde 

 een gebied waarin het vestigen van horeca of andere stedelijke ontwikkeling in strijd is met de omschreven 

streefdoelen van het gebied: rust, biodiversiteit, het terughalen van oude gewassen en het aantrekken van 

verdwenen broedvogels 

 een gebied waarin niet ‘gebiedseigen’ geluiden en andere invloeden veroorzaakt door de exploitatie van 

horeca of andere bedrijfsactiviteit (geluid, licht, geur) en de toename van verkeersbewegingen in negatieve 

zin zullen bijdragen aan de doelstelling om stiltegebied stil te houden (< 40 decibel) 

 een natuurgebied dat door echt geïnteresseerden in natuur en rust al gevonden en bezocht wordt en die 

niet zitten te wachten op een onnodige rust en biodiversiteit verstorende trekpleister in de vorm van horeca.  

De gemeente Albrandswaard presenteert zich - ook in de individuele gesprekken die wij met alle raadsfracties 

hebben gehad - als een groene gemeente met grote zorg voor de natuur. Het onnodig vestigen van horeca in een 

kwetsbaar natuurgebied zou daar enorm afbreuk aan doen. Laten wij ons met elkaar maximaal inzetten voor het 

behouden van de laatste stukjes natuur in de regio, voor dier en plant, voor onszelf als recreant op zoek naar rust en 

ontspanning en voor onze kinderen en kleinkinderen!  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de werkgroep ‘Red de natuur, behoud de polder!’ en de vele medestanders  

 

Barendrecht , 16 december 2021 

 
 

 
 
 
 
 


