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Rhoon, 14 juli 2017

Betreft: Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan De Grienden

Geachte leden van de raad,
De Stichting Bomenridders Albrandswaard dient hierbij een zienswijze in naar aanleiding van het
Ontwerpbestemmingsplan De Grienden, Gemeente Albrandswaard.
Belanghebbende
De stichting Bomenridders Albrandswaard (hierna te noemen: de stichting), gevestigd te
Albrandswaard aan de Essendijk 44, 3161 EG Rhoon, acht zich rechtstreeks in haar belang getroffen
gezien haar doelstelling blijkens de statuten en wenst daarom zijn zienswijze te geven.
Verandering bestemming t.o.v. het nu geldende bestemmingsplan.
De locatie van de te saneren Rhoonse Stort is ook onderdeel van dit ontwerpbestemmingsplan. De
huidige bestemming van deze locatie is Natuur. Ingegeven door het saneringsplan Rhoonse Stort, is de
bestemming van dit gebied in het voorliggende ontwerp bestemmingsplan veranderd van Natuur naar
Groen, hetgeen in de praktijk zal betekenen dat er in de toekomst geen bomen meer op deze locatie
mogen worden gepland.
De bomenridders zijn onaangenaam verrast door het ontwerp aangezien de verantwoordelijk
wethouder in overleg met de bomenridders op vragen over het vigerende bestemmingsplan 1975, eerder
nog heeft geantwoord dat wijziging van het aloude bestemmingsplan van 1975 niet aan de orde is, daar
ter plaatse toch niet gebouwd gaat worden.
Naar de bomenridders menen is sprake van détournement de pouvoir aangezien zonder ruimtelijke
onderbouwing nu wel tot wijziging van het bestemmingsplan wordt overgegaan, met het doel bomen te
weren, voor welk doel bestemmingsplannen niet bedoeld zijn.
Bovendien is sprake van dwaling door de gemeente nu in strijd met het eigen beleid wordt genegeerd
dat bomenstructuren in het Buijtenland van Rhoon moeten worden behouden.
Daarnaast wordt in dit "postzegelplan" veronachtzaamd de samenhang met Natura 2000 gebied waarin
het is gelegen.
daarom de volgende zienswijze:
o

De bestemming van het deel Rhoonse Stort dient niet te worden veranderd in Groen, maar dient
zoals in het huidige bestemmingsplan Natuur te blijven en wel om de volgende redenen:
o .In het projectteam sanering Rhoonse Stort is verschillende keren door de
projectmedewerkers gezegd dat gekozen is voor de invulling groen zonder bomen vanwege
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de lagere onderhoudskosten. Echter dat wil niet zeggen dat nu opeens de bestemming van
de locatie definitief moet worden veranderd naar groen. Economische overwegingen
kunnen niet de grondslag zijn voor het vaststellen van een bestemming Natuur dan wel
Groen. Ook in dit opzicht is sprake van détournement de pouvoir.
o

Het kappen en weren van alle bomen op de locatie van de Rhoonse Stort zou noodzakelijk
zijn en volgens de provincie zou hierbij geen enkele herplant van bomen op locatie mogelijk
zijn.
Zoals wij eerder bij uw Raad hebben ingesproken is deze voorstelling van zaken echter
volledig in strijd met een eerder ambtelijk advies (verspreid door de griffier voorafgaand
aan de betreffende raadsvergadering) van provincie en gemeente via de Werkgroep
Rhoonse Stort waarbij van de drie Inrichtingsvarianten, twee varianten "bos
handhaven "noemen. Bij één variant gaat het zelfs om volledig handhaven van het bos ter
plaatse. Beide bosbehoud-varianten kunnen in combinatie met een leeflaag van 50
centimeter omdat het gif niet (overal) onder de bomen ligt.
Aan het slot van het ambtelijk advies blijkt dat voor het “worse case-scenario" gekozen is
louter en alleen om financiële en landschappelijke overwegingen. Het laatste achten de
bomenridders strijdig met het gemeentelijk beleid nu het eigen beleid wordt genegeerd dat
bomenstructuren in het Buijtenland van Rhoon moeten worden behouden. Financiële reden
zijn tot dusver niet onderbouwd en niet gewogen in het kader van de bij de
belangenafweging in aanmerking te nemen onherstelbare schade die landschappelijk in het
gebied ontstaat.

o

o

De Bomenridders vinden het onbegrijpelijk en onnavolgbaar dat de twee bosbehoudvarianten van het eigen ambtelijk advies volledig uit beeld zijn verdwenen in de
besluitvorming van de provincie. Terwijl het voor de gemeente toch niet moeilijk moet zijn
om bomen te sparen en bij de besluitvorming over de kapaanvraag de noodzaak van
massale kap af te wijzen onder verwijzing naar de voorliggende twee boombehoudvarianten van het door provincie en gemeente gedragen ambtelijk advies van de werkgroep
Rhoonse Stort.
Gelet op de voorliggende bosbehoud-varianten is er überhaupt geen goede grond voor
wijziging van het bestemmingsplan.

Wij verzoeken u onze overwegingen voor het behouden van de bestemming Natuur van de locatie
Rhoonse Stort over te nemen en te besluiten de huidige bestemming niet te veranderen.
Hoogachtend,

www.bomenriddersalbrandswaard.nl
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