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Betreft:  zienswijze ontwerp uitwerkingsplan Buytenland van Rhoon 
 
 
Geacht college, 
 
 
Hiermede maak ik gebruik van het recht om een zienswijze in te dienen tegen het door u 
ter inzage gelegde “ontwerp uitwerkingsplan Buytenland van Rhoon”. 
 
Voor mij een dilemma, omdat het een onderdeel zou moeten vormen van het 
bestemmingsplan “Buijtenland van Rhoon”, zo lees ik ook in uw toelichting. Inzake de 
naamstelling van uw ontwerpplan wordt er steevast Buytenland met een Y genoemd, 
terwijl er toch een raadsbesluit is genomen dat het voortaan het Buijtenland met IJ zou 
zijn. Dus praten we wel over hetzelfde? 
 
Het volgende dilemma vormt het nut en de noodzaak van het indienen van een zienswijze. 
Het nut ervan is dat, bij indiening, ik later ook “recht” heb om bezwaar te maken, een feit 
dat u overigens verder nergens vermeldt. Mensen die nu geen “zienswijze” indienen 
zouden straks wellicht ook geen “bezwaar” kunnen maken, althans zo was het in de vorige 
procedure. Dus vind ik het slordig dat daar nu nergens op gewezen wordt in uw 
communicatie. Of is dat een “wet” die elke Nederlandse staatsburger zou moeten kennen? 
 
Het grootste dilemma is echter de noodzaak. Want door een zienswijze in te dienen zou ik 
de schijn kunnen opwekken dat ik denk dat het bestemmingsplan dat u heeft goedgekeurd 
(en waar dit een onderdeel van is) er wel door zal komen. En dat waag ik te betwijfelen 
gezien een aantal uitspraken door politici, mensen van het StAB en deskundigen. Ik heb 
niet voor niets een beroep bij de Raad van State lopen tegen uw bestemmingsplan. Een 
bestemmingsplan dat absoluut geen rekening houdt met eerdere toezeggingen, beloften, 
verkiezingsretoriek en besluiten van uw gemeente. Zoals de Albrandswaardse Variant, 
een plaats en toekomst voor de huidige landbouwers en het belang van de lokale 
bevolking in de dorpskernen en buitengebieden van Albrandswaard.  
 
Een procedure bij de RvS die ik keurig heb ingezet als volgende stap in de door jullie 
ingezette gang van zaken, namelijk een laatste kans om het bestemmingsplan tegen te 
houden. Om nu al verder te gaan met uitwerking en invulling van het gebied zoals o.a. 
door de provincie gebeurt, is voor mij dan ook al een stap te ver. Eerst de Raad van State 
afwachten en dan weer verder praten. Vooraf praten wilde men tenslotte niet, althans 
misschien wel praten maar niet luisteren. Dus hecht ik eraan dat wat ik in mijn beroep bij 



de Raad van State heb gesteld, ook voor dit uitwerkingsplan van toepassing blijft en maakt 
dit beroep onverkort deel uit van deze zienswijze. 
 
Waar het bestemmingsplan en ook dit uitwerkingsplan namelijk geheel aan voorbij gaan, is 
een van de uitgangspunten in de PKB (die eigenlijk al achterhaald is maar waar de 
“anderen” zo aan vast hangen omdat het hun enige reddingsboei is voor deze bizarre 
plannen) DRAAGVLAK. 
Zoals onlangs ook nog eens door de staatssecretaris van EL&I, de heer Bleker, duidelijk 
als voorwaarde gesteld in een brief aan de Tweede Kamer, is dat er bij de lokale 
bevolking, maar zeker ook bij de agrarische ondernemers in het gebied draagvlak en een 
gewaarborgde toekomst moet zijn. En daar is noch bij het bestemmingsplan, noch bij dit 
uitwerkingsplan sprake van.  
 
Want u kunt natuurlijk wel mooi schrijven in de toelichting (Maatschappelijke 
uitvoerbaarheid 3.2) dat er met de lokale agrarische ondernemers gesprekken worden 
gevoerd maar dat is niet zo. Er is slechts één ondernemer van buiten het beoogde gebied 
in gesprek en die krijgt ook nog eens alle land en faciliteiten toegeschoven. Dus die zal 
wel voorstander zijn van het uitwerkingsplan, alle andere ondernemers en de meeste 
bewoners zeker niet.   
 
Dat is natuurlijk ook weer het flauwe aan de hele zaak. Als het de overheid uitkomt dan 
hoeven ze de PKB niet zo letterlijk te nemen en wordt er gehandeld in ”de geest van”. 
Maar als de boeren en bewoners dat willen doen (Boerenvariant) dan kan dat niet “want 
het voldoet niet aan de PKB”. Een vorm van rechtsongelijkheid zou je bijna kunnen stellen. 
 
Waar het verder, ook weer in dit uitwerkingsplan, aan schort is de logica van de invulling. 
Het natte deel moet volgens het handboek natuurdoeltypen een aaneen gesloten gebied 
zijn van minstens 500 ha en ook nog eens in stromend water of getijdenwerking voorzien. 
Dat kan in dit gebied, gezien de ligging van leidingstraten en het watergangenstelsel, ook 
nooit gerealiseerd worden. De leidingstraten worden nergens ingetekend voor het gemak. 
Over een waterstroom van de Rhoonse haven naar de Koedood zou ik me ook geen 
illusies maken – dat kan pas als je het peil in de Zegenpolder met een meter verhoogt. 
Ook als je zegt dat je er een stiltegebied van wilt maken maar daar allemaal recreanten 
naartoe gaat lokken door molens met wandelpaden en uitzichtpunten op te zetten is toch 
tegen alle logica en denkbeelden in. 
 
Verder lijken ook andere uitgangspunten niet reëel. De Schenkeldijk afsluiten voor 
autoverkeer, terwijl je aan het eind daarvan een Parkeerplaats hebt als startpunt voor 
mensen die naar Klein Profijt en de Rhoonse Grienden willen om daar te gaan wandelen. 
Mensen zullen toch ook met de auto naar het gebied willen komen want voor openbaar 
vervoer is nergens voorzien, in geen enkel plan. En aangezien juist mensen van ver weg 
hebben aangegeven hier te willen komen recreëren (zie maar het onderzoek van Tabula 
Rasa) zullen die met de auto of het OV moeten kunnen komen.  
 
In de regels (2.1) stelt u verder dat “het plan is bedoeld ter versterking en behoud van de 
landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van het gebied” maar dat is onzin. 
U gaat dat juist helemaal verpesten met uw plannen - daar zou pas sprake van zijn als u  
het gebied zo laat als het is : agrarisch met het onderhoud door de boeren zoals zij door 
de eeuwen heen het gebied ontgonnen en onderhouden hebben. Voor een fractie van de 
kosten die er nu mee gemoeid zullen zijn. 
 



In de 9e Voortgangsrapportage wordt, naast het “gevaar” van het ontbreken van draagvlak 
nog een andere kanttekening gemaakt en dat is de financiële haalbaarheid. Daar is men 
zich ook bewust dat alles duurder uitvalt dan gepland en dat het huidige budget te krap is. 
Met de alom ingezette bezuinigingen wordt ook dit als een risico ervaren en daar kan ik 
niets over terug lezen in uw plannen.  
 
Alles wat er in dit uitwerkingsplan wordt geproduceerd zijn aannames. Dat de boeren wel 
mee willen werken, dat op minnelijke wijze grond verworven zal worden, dat de boeren 
een ander bedrijfstype willen gaan voeren, dat er geld is, dat dit is wat de lokale bevolking 
wil en dat er draagvlak bij de boeren is.  
Niets van dit alles is gewaarborgd of op enige manier onderbouwd in het uitwerkingsplan, 
dat derhalve een slecht plan is. En waar hopelijk de Raad van State, als onderdeel van het 
bestemmingsplan ook,  een grote streep door zal zetten om u te dwingen van vooraf aan 
te beginnen. Met een door de direct betrokkenen gedragen plan dat op draagvlak kan 
rekenen : de Boerenvariant 
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