
 

Aan de gemeenteraadsleden van de gemeente Albrandswaard 
Postbus 1000 
3160 GA Rhoon 
 
 
 
 
Albrandswaard, 28 maart 2012 
 
 
Betreft: Bestemmingsplan “Buytenland van Rhoon” 
 
 
Geacht raadslid, 

 

Op 6 en 7 maart jl. vond bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de mondelinge 

behandeling plaats van de het beroep tegen het bestemmingsplan Buytenland van Rhoon. Ook is 

tijdens deze zittingsdagen het beroep behandeld dat onder meer namens uw Raad is ingesteld tegen 

het besluit van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland om een reactieve aanwijzing te 

geven naar aanleiding van de vaststelling van het bestemmingsplan. Ter zitting is door de Afdeling de 

vraag gesteld of het niet mogelijk zou kunnen zijn om het geschil tussen uw raad en Gedeputeerde 

Staten van de Provincie Zuid-Holland buiten rechte op te lossen. Uw vertegenwoordiger liet blijken 

dat een dergelijke “oplossing” wellicht mogelijk zou zijn. 

 

De Vereniging Agrarische belangen IJsselmonde begrijpt de vraag van de Afdeling en de reactie van 

uw gemachtigde zo dat op dit moment - mogelijkerwijs - namens uw Raad overleg wordt gevoerd 

met vertegenwoordigers van het College van Gedeputeerde Staten over de wijziging van besluiten 

en/of de intrekking van het namens u ingestelde beroep en/of andere tussen uw Raad en 

Gedeputeerde Staten te maken afspraken.  

 

De Vereniging Agrarische belangen IJsselmonde brengt graag in herinnering dat het geschil tussen de 

provincie en uw Raad niet zonder reden is. Zeer bewust heeft uw Raad destijds bij de vaststelling van 

het bestemmingsplan gekozen voor een invulling van het plangebied waarbij cultuurhistorische 

waarden en mogelijkheden voor agrariërs zo veel als mogelijk behouden zouden blijven. Ook wijst de 

vereniging nogmaals op de brief aan de leden van de Tweede Kamer van oktober 2010, waarin ook u 

verzoekt om herziening om het plan voor het Buytenland van Rhoon, omdat (onder meer); 

 

- met het bestemmingsplan geen uitvoering wordt gegeven aan de PKB; 

- maatschappelijk draagvlak voor het plan ontbreekt; 

- het bestemmingsplan onder druk van de provincie is vastgesteld en, 

- onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van de agrariërs.  



 

Naar het oordeel van de Vereniging Agrarische belangen IJsselmonde is een aanpassing van (de 

uitvoering van) het bestemmingsplan Buytenland op een wijze die (nog) meer overstemt met de 

voorkeuren van de provincie dan ook niet opportuun.  

 

Gelet op het voorgaande verzoekt de Vereniging Agrarische belangen IJsselmonde de raad van 

gemeente Albrandswaard om zich te laten informeren over het bovenstaande en er strikt op toe te 

zien dat handelingen die mogelijk op dit moment namens uw Raad worden verricht democratisch zijn 

gelegitimeerd.  

 

Voor een nadere toelichting op het bovenstaande houdt de Vereniging Agrarische belangen 

IJsselmonde zich gaarne bereid. 

 

Met de meeste hoogachting,   

namens de Vereniging Agrarische belangen IJsselmonde en haar leden, 

 

 

A.J. Vos 
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Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Cie. Verkeer en Waterstaat 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
 
Betreft:  
Heroverweging polderplannen voor “Het Buijtenland van Rhoon” 
 
 
Hoogedelgestrenge dames en heren, 
Volgens het nieuwe regeerakkoord van CDA en VVD zullen er geen nieuwe besluiten worden 
genomen tot ontpoldering en zullen bestaande plannen worden heroverwogen. 
De Provincie Zuid-Holland heeft, mede door dit nieuwe regeerakkoord, haast gekregen met 
de ruim 10 jaar oude plannen tot transformatie van onze oude polders in een natuur- en 
recreatiegebied.  
Wij willen derhalve met klem aandacht vragen voor onze problematiek.  
 
Albrandswaard is nog een van de weinige groene gemeenten in het verstedelijkte westen van 
ons land. Toch wil men dit cultuurhistorisch waardevolle gebied onder de rook van Rotterdam 
voor honderden miljoenen transformeren van agrarische natuur in nieuwe (natte) natuur.  
 
Korte omschrijving van het gebied: 

 Het gebied is een karakteristiek polderlandschap met oorspronkelijke eeuwenoude 
verkavelingen. 

 Buitendijks liggen de Rhoonse en Carnisse grienden met daarin natuurgebied Klein 
Profijt en een nog in gebruik zijnde eendenkooi. De grienden en het aangrenzende 
agrarisch poldergebied vormen samen een uniek natuur- en cultuurhistorisch 
landschap. 

 In de gemeente zijn verder belangrijke natuurgebieden zoals De Kijvelanden, 
Valckesteijnse Bos en Rhoonse bos. In deze gebieden worden voor de liefhebbers 
wandelingen en excursies georganiseerd. Ook de Koedoodzone is sinds kort 
ontwikkeld tot een zeer waterrijk natuurgebied. 

 In het prachtige polderlandschap liggen tussen de dijken diverse agrarische bedrijven. 
Hier vind men akkerbouw, veehouderij en vollegrondsgroenteteelt.  

 500.000 Inwoners van het eiland IJsselmonde waaronder Rotterdam-Zuid, genieten 
hier wandelend en fietsend van koeien, schapen, paarden en gewassen. Mensen uit de 
stad ontdekken hier weer de wisselingen van de seizoenen en zien waar hun voedsel 
vandaan komt. Veel maatschappelijke en agrarische stagiaires kunnen in dit gebied 
terecht terwijl scholen met regelmaat educatieve bezoeken brengen aan het gebied.  

 Van de oevers van de Oude Maas maken veel mensen uit Rotterdam-Zuid intensief 
gebruik om er, bij gebrek aan een eigen tuin, heerlijk buiten te zitten en te barbecueën.  

 Er is een zorgboerderij waar vele mensen met een beperking hun dag besteden. 
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 Er zijn maneges en pensionstallingen zodat ook de ruiters vanuit de wijde omtrek hier 

kunnen recreëren.  
 De openbare Golfbaan Oude Maas, een Pitch en Putt baan en de Jachthaven Rhoon 

geven volop gelegenheid voor weer andere recreanten. 
 Boeren hebben onlangs, samen met de vereniging De Carnisse Grienden, een 

wandelpad over de dijken (tussen koeien, schapen en paarden) gerealiseerd en zijn 
graag bereid meer land open te stellen voor wandelaars en het landschap nog 
aantrekkelijker te maken. 

 Verkoop van streekproducten bij diverse boerderijenen tuinderijen. 
 De vaak historische boerderijen en landerijen met oorspronkelijke verkavelingen 

vormen een hooggewaardeerd cultuurhistorisch erfgoed dat niet verloren mag gaan. 
 (Archeologisch Adviesbureau RAAP, rapport 791 - 2002) 
 
Het proces om dit poldergebied op te offeren aan “nieuwe natuur” is ruim 10 jaar geleden 
begonnen als compensatie voor de Maasvlakte II. Toen de rechter had bepaald dat 
compensatie voor de Maasvlakte niet willekeurig in het land maar in zee moest gebeuren, is er 
besloten om de plannen toch door te laten gaan, maar nu voor de “verbetering van de 
leefomgeving van Rotterdam”.  
 
Deze verbetering van de leefomgeving bestaat dan uit de ontpoldering en transformatie van 
het gebied tot natuur en recreatie, waarbij gemakshalve voorbij wordt gegaan aan de door de 
Tweede Kamer aangenomen motie Klein Molekamp: “ruimtevoor agrarische bedrijvigheid en 
behoud van de cultuurhistorische karakteristiek van het landschap” (8 april 2002). 
 
Voor dit geldverslindende project is er in de regio geen enkel draagvlak. Ook het 
gemeentebestuur van Albrandswaard, dat vóór het behoud van het agrarische karakter van het 
gebied is, heeft onder dreiging van een inpassingplan van de provincie een gewijzigd 
bestemmingsplan vast moeten stellen. Er zijn op dit moment meer dan 30 bezwaren in 
behandeling bij de Raad van State.  
Betrokkenen in Albrandswaard hebben zich altijd creatief opgesteld en hebben met de 
ontwikkeling van de “Albrandswaardse Variant” en de “Boerenvariant” aangegeven mee te 
willen denken om het cultuurhistorische landschap zo veel mogelijk te behouden, maar de 
provincie heeft op geen enkele wijze met deze voorstellen rekening willen houden. 

   
Verzoek: 
Omdat er nog geen start met de uitvoering is gemaakt hopen wij dat het plan “600 ha 
Buijtenland van Rhoon” kan worden meegenomen bij uw heroverwegingen.  
Zolang er nog geen schop in de grond zit is het nog niet te laat om recht te doen aan wat de 
bevolking van IJsselmonde wil. Voortschrijdend inzicht na 10 jaar, de voedselproblematiek en 
het goed besteden van het schaarse geld levert alleen maar winnaars op. Een enorme 
besparing die zeker past binnen uw totale bezuinigingsopgave van 18 miljard Euro.  
 
Bewoners en belanghebbenden hebben al aangegeven mee te willen werken aan een 
aanmerkelijk goedkoper en duurzamer alternatief waarin voor alle partijen ruimte is.  
Een plan waarbij landbouw, natuur en recreatie samen kunnen gaan in een variant waarin de 
boeren een economisch rendabel bedrijf kunnen voortzetten.  
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Een plan waar draagvlak voor is zodat snelle realisatie mogelijk is met behoud van het 
cultuurhistorische landschap.  
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Hoogachtend namens alle medeondertekenaars, 
 
Th.A. Binder,   P. Hamelink,   P.J. de Vos, 
 
 
 
 
Platform Polders Albrandswaard (PPA) 
Corr. adres:  Th.Binder 
           Rijsdijk 80 
           3161 EW Rhoon 
           E. thedie@box.nl  
                      T. 0651 315 128 
 
 
 
Medeondertekenaars: 
 
1. P.P.A. (Platform Polders Albrandswaard), mede namens haar sympathisanten: 

 5000 handtekeningen verzameld in 2001  
 1750 elektronische bezwaren en handtekeningen tegen het ontwerpbestemmingsplan 

 
 2. Vereniging De Carnisse Grienden 
 
 3. V.T.M. (Vereniging Tegen Milieubederf) 
 
 4. LTO Noord (Land- en Tuinbouw Organisatie Noord) afd. IJsselmonde 
 
 5. De Bomenridders Rotterdam en omstreken  
 
 6. Wildbeheerseenheid IJsselmonde 
 
 7. Agrarische Belangenvereniging IJsselmonde 
 
 8. Jachtcombinatie Portland 
 
 9. ANBO (Algemene Nederlands Bond van Ouderen) afd. Albrandswaard  
 
 10. Stichting Gezond Overschie 
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 12. Vereniging Natuur- en Milieubescherming Noordrand 
 
 13. Werkgroep De Kijvelanden 
 
 14. Oudheidkamer Rhoon-Poortugaal 
 
 15. Lezers Poldernieuwsbulletin De Polderkolder 
 
 16. Politieke partij EVA (Echt Voor Albrandswaard) 
 
 17. CDA Albrandswaard 
 
 18. VVD Albrandswaard 
 
 
 
 

 
 
 
Rhoon, 19 oktober 2010  
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