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Binnenland / Buijtenland van Rhoon - gemeente
Albrandswaard.
Geachte heer Goedknegt,

ln de gemeenteraad van Albrandswaard zijn vragen gesteld over de verplaatsing van het
sportpark aan de Omloopseweg met het doel hier sociale woningbouw te realiseren.
De vraag die je aan mij stelt, is of er reële mogelijkheden zijn het sportpark naar de L5 ha
"buitenplanse gronden " binnen het plangebied van het Buijtenland van Rhoon te

verplaatsen, danwel naar het Binnenland van Rhoon, groot 6 ha.
lk kan hierover het volgende aangeven: voor zowel het Buijtenland en Binnenland van
Rhoon zijn recreatie en natuur de (beoogde) hoofdfuncties.
Sportvelden beschouwt de provincie als stedelijke functie/voorziening (met overígens ook
nog een niet-openbaar karakter) waardoor deze functie niet past binnen het plangebied van
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het Buijtenland.
Voor het Binnenland van Rhoon geldt dat de beschikbare oppervlakte op zichzelf tekort
schiet voor vestiging van een sportveldencomplex, nog afgezien van onze uitdrukkelijke
wens daar ook entreevoorzieningen voor Buijtenland te realiseren.
ln de wijzigingsbevoegdheid voor het Binnenland naar recreatie zijn verder twee
vooruvaarden opgenomen waaraan ons inziens dus niet zal kunnen worden voldaan:
- een goed ontsloten toegang tot het natuur- en recreatiegebied Buíjtenland van

-

Rhoon;
de recreatieve functie van het gebied dient ondersteunend te zijn aan het
Buijtenland van Rhoon;
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Een verzoek tot verplaatsing van het sportcomplex Omloopseweg naar Binnenland en/of
Buijtenland zal door Gedeputeerde Staten om bovengenoemde redenen (mede in relatie tot
de Visie, Ruimte en Mobiliteit) dan ook worden afgewezen.
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