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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma C Buurt en 
Buitenruimte 

BBVnummer: 
134726 

Raadsvoorstel: 
135213 

Portefeuillehouder: 
Mieke van Ginkel 

     
     
     
Onderwerp 
Entreefunctie en verbreding programma Binnenland 
 
Geadviseerde beslissing: 

1. Geheimhouding ten aanzien van de bijlage 'het onderhandelresultaat provincie en stadsregio' 
zoals opgelegd door het college conform artikel 25 te bekrachtigen. 

2. Het plangebied van Binnenland aan te wijzen als entree van het Buijtenland van Rhoon. 
3. Toestemming te geven voor de realisatie van de toegangsweg voor het Buijtenland van 

Rhoon door het plangebied van Binnenland, onder voorwaarde van de bijgevoegde gemaakte 
afspraken. 

4. De ontwikkelingsmogelijkheden voor de uitgeefbare kern van Binnenland (de Rhoonse Weide) 
te verbreden met recreatieve functies die ondersteunend zijn aan de directe omgeving en 
passen binnen het karakter van het landschap. 

 
INLEIDING 
Het plangebied Binnenland bevindt zich ten westen van de wijk Portland en wordt begrenst door de 
Rhoonse Baan, de buisleidingenstraat en de Koedood. De gronden van Binnenland zijn door de 
Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde (OMMIJ) aangekocht voor de ontwikkeling van de 
wijk Portland en de realisatie van de Rhoonse Baan. Vanuit de Vinex ontwikkeling zijn de gronden in 
het verleden aangewezen voor de vestiging van veldsport. 
 
Op 27 juli 2011 heeft de raad een besluit genomen over de invulling van het project Binnenland. In 
deze raadsvergadering is met betrekking tot de invulling van dit project het volgende besloten:  

1. De rand van Binnenland aan te wijzen als klimaatbufferzone in relatie tot het landschapspark; 
2. In te stemmen met de visie om de zuidelijke oeverstrook van de Koedoodzone bij de 

klimaatbuffer te betrekken; 
3. De kern van Binnenland aan te wijzen als vestigingsplaats voor een pensionstalling, manege 

met bijbehorende voorzieningen, in combinatie met de vestigingsplaats voor een hotel, 
congrescentrum en/of horecavoorziening. 

 
In de gemeenschappelijke regeling van de OMMIJ is bepaald dat de gronden van Binnenland bij 
ontmanteling van de OMMIJ - of zoveel eerder dat de gemeente Albrandswaard wenst de gronden 
van Binnenland over te nemen - worden overgedragen aan de gemeente. 
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Klimaatbuffer 
De klimaatbuffer in de rand van Binnenland en de zuidelijke oevers van de Koedood is inmiddels 
gerealiseerd. Met de OMMIJ is overeenstemming bereikt voor een gefaseerde afname van de 
gronden van Binnenland. De gronden van de klimaatbuffer zijn van de OMMIJ afgenomen en geleverd 
aan Stichting ARK. De overige gronden van Binnenland zijn nog in bezit van de OMMIJ.  
Deze zomer zijn binnen de klimaatbuffer ook de fietspaden en parkeerplaatsen in de klimaatbuffer 
gerealiseerd, zodat natuurliefhebbers en recreanten gebruik kunnen maken van dit gebied.  
 
Marktconsultatie 
Parallel aan de realisatie van de klimaatbuffer is de gemeente gestart met een marktconsultatie-
traject, met als doel marktpartijen te vinden voor de invulling van de uitgeefbare kern van Binnenland. 
Bij dit traject is de uitgeefbare kern aangeboden onder de marketingnaam 'De Rhoonse Weide'.  
Als gevolg van de marktconsultatie en de groeiende aandacht voor het gebied hebben zich enkele 
gegadigden voor de invulling van De Rhoonse Weide bij de gemeente gemeld. Het betreft hier 
hoofdzakelijk gegadigden met plannen voor recreatie. Sommige gegadigden passen binnen de 
huidige projectopdracht. De interesse van hippische ondernemingen is echter gering. Daarnaast 
hebben zich ook enkele gegadigden gemeld met plannen voor recreatie, welke niet direct binnen de 
projectopdracht vallen.  
 
Toegangsweg Buijtenland van Rhoon 
Tijdens de marktconsultatie is de gemeente benaderd door de provincie Zuid-Holland inzake de 
toegangsweg voor het Buijtenland van Rhoon. Voor de verkeersontsluiting van het Buijtenland van 
Rhoon voor onder andere autoverkeer en fietsers, zijn op bestemmingsplanniveau twee opties. 

1. Het aanbrengen van een nieuwe rotonde op de Rhoonse Baan ter hoogte van de kruising 
Nieuweweg - Achterweg.  

2. Een ontsluitingsroute via de bestaande rotonde van de Rhoonse Baan ter hoogte van het 
plangebied Binnenland. 

Het waterschap Hollandse Delta is wegbeheerder van de Rhoonse Baan en heeft te kennen gegeven 
om veiligheidsredenen niet akkoord te gaan met optie 1. Daarmee is een ontsluiting via de bestaande 
rotonde van de Rhoonse Baan, door Binnenland de enige mogelijke ontsluiting. Om die reden heeft de 
provincie de gemeente verzocht om het project Binnenland aan te wijzen als entree voor het 
Buijtenland van Rhoon en toestemming te geven voor de realisatie van een toegangsweg door het 
plangebied van Binnenland. 
 
Naar aanleiding van dit verzoek heeft de gemeente onderhandelingen gevoerd met de provincie Zuid-
Holland en de stadsregio Rotterdam, over de uitgangspunten voor de realisatie van deze weg. Deze 
onderhandelingen zijn reeds aangekondigd in de tussenrapportage van het MPO 2013. Het 
onderhandelingsresultaat van deze onderhandeling is bijgevoegd in bijlage 1 en bevat de bestuurlijke 
afspraken welke, onder voorbehoud van instemming van de raad, zijn gemaakt. De raad wordt 
verzocht om, onder voorwaarde van de gemaakte afspraken, het plangebied van Binnenland aan te 
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wijzen als entree van het Buijtenland van Rhoon en in te stemmen met de realisatie van de 
toegangsweg door het plangebied van Binnenland. 
 
Analyse projectopdracht 
Het verzoek van de provincie met betrekking tot de ontsluiting en de uitkomsten van het eerste deel 
van de marktconsultatie, zijn de aanleiding geweest om de projectopdracht voor het project 
Binnenland te analyseren.  Parallel aan de onderhandelingen met de provincie en stadsregio heeft de 
gemeente onderzocht of de huidige projectopdracht optimaal invulling geeft aan het gebied. De 
uitkomsten van dit proces zijn weergegeven in bijlage 2: 'analyse projectopdracht' en bevestigen de 
verwachting dat De Rhoonse Weide meer recreatieve potentie heeft dan de huidige projectopdracht. 
Vanuit deze analyse is er meer aansluiting gezocht bij de markt, de directe omgeving en het karakter 
van het landschap. De analyse heeft daarbij de volgende onderverdeling gemaakt:  
1. Gewenst programma;  
2. Geschikt in combinatie en; 
3. Minder Wenselijk.  
Het gewenste programma is daarbij gericht op natuur, ravotten, transferium en verblijf. Voor de 
invulling van het gebied blijft het uitgangspunt staan dat de grondexploitatie sluitend moet zijn en dat 
invullingen met een kleinere opbrengst gekoppeld moet zijn aan invullingen met een grotere opbrengst 
om dit resultaat te kunnen behalen.  
 
Vanuit de analyse viel op dat de gronden van Binnenland, ondanks dat het in de structuurvisie wordt 
beschreven als entreegebied, nooit officieel zijn aangewezen als entree voor het Buijtenland van 
Rhoon.  
Derhalve verzoeken wij de raad om het plangebied Binnenland aan te wijzen als entree van het 
Buijtenland van Rhoon en de ontwikkelingsmogelijkheden te verbreden met recreatieve functies die 
ondersteunend zijn aan de directe omgeving en passen binnen het karakter van het landschap. 
 
BEOOGD EFFECT 
Het doel van dit advies is: 

1. Het realiseren van een veilige verkeersontsluiting voor het Buijtenland van Rhoon. 
2. Het verbreden van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de uitgeefbare kern (de Rhoonse 

Weide), zodat een programma kan worden gerealiseerd dat optimaal aansluit bij de 
kwaliteiten van het gebied en de nieuwe entreefunctie voor het Buijtenland van Rhoon. 

 
ARGUMENTEN 
Hier worden de gevraagde beslissing nog een keer herhaald en worden vervolgens de argumenten 
genoemd. 
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1. Met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien 
van het onderhandelresultaat. 
 
1.1 Wanneer het onderhandelingsresultaat niet geheim blijft wordt de onderhandelingspositie van de 
gemeente geschaad 
Nadat de raad instemt met dit voorstel worden er verdere onderhandelingen gevoerd over de realisatie 
van de weg. Dit voorstel bevat gegevens die de onderhandelingspositie van de gemeente kan 
schaden. Derhalve is het van belang dat dit voorstel geheim blijft. 
 
1.2 Wanneer het onderhandelingsresultaat niet geheim blijft wordt de financiële positie van de 
gemeente en de provincie geschaad 
Het onderhandelingsresultaat bevat gegevens die de financiële positie van de gemeente en de 
provincie kunnen schaden. Derhalve is het van belang dat deze gegevens geheim blijven. 
 
2. Het plangebied van Binnenland aan te wijzen als entree van het Buijtenland van Rhoon. 
 
2.1 Het plangebied vormt door zijn ligging al een recreatief knooppunt. 
Binnenland is door zijn ligging in de Koedoodzone en zijn relatie met het Buijtenland van Rhoon een 
belangrijke schakel in de regionale groenstructuur en vormt tevens een recreatief knooppunt. De 
grondwallen in de klimaatbuffer vormen de natuurlijke afscherming van het "drukke" stedelijke gebied - 
van onder andere de Rhoonse Baan en de A15 - met het buitengebied. Bij het betreden van het 
gebied komen recreanten hierdoor in een oase van rust. Daarnaast vormt Binnenland een belangrijke 
schakel tussen de Groene Verbinding, welke in 1 mei 2014 wordt opgeleverd en het Buijtenland van 
Rhoon. Binnenland is tevens een potentiele locatie in het tracé van de Blauwe Verbinding. 
Deze eigenschappen, in combinatie met een goede aansluiting op de Rhoonse Baan en de goede 
zichtbaarheid vanaf de A15, maken het gebied erg geschikt voor een entree. 
 
2.2 De entreefunctie sluit aan bij de structuurvisie van de gemeente Albrandswaard. 
In de structuurvisie van de gemeente Albrandswaard wordt de Rhoonse Weide beschreven als 
recreatiepoort en noordelijke entree voor recreanten vanuit Rotterdam richting het Buijtenland van 
Rhoon. Deze visie is echter nog niet verwerkt in de projectopdracht van Binnenland. Met het 
realiseren van een entreefunctie sluit de projectopdracht weer aan op de structuurvisie van de 
gemeente.  
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3. Toestemming te geven voor de realisatie van de toegangsweg voor het Buijtenland van 
Rhoon door het plangebied Binnenland. 
 
3.1 De voorgestelde toegangsweg voor het Buijtenland van Rhoon is de meest veilige optie. 
Van de twee mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, is de toegangsweg door Binnenland de 
meest veilige route. Een nieuwe rotonde ter hoogte van de kruising Nieuweweg - Achterweg ligt te 
dicht op de tunnel van de Rhoonse Baan, waardoor het zicht op de rotonde voor het autoverkeer (80 
km/uur) te beperkt is. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan. 
Daarnaast vormt de ontsluiting de kortste route voor recreanten uit Rotterdam die via de Verlengde 
Zuiderparkweg - deze weg door een tunnel onder de A15 wordt eind 2013 opgeleverd - naar het 
Buijtenland van Rhoon reizen. 
 
3.2 De voorgestelde toegangsweg is de enige optie. 
Het waterschap Hollandse Delta heeft om bovengenoemde veiligheidsredenen aangegeven niet 
akkoord te gaan met het realiseren van een nieuwe rotonde op de locatie Nieuweweg - Achterweg. 
Daarmee is de ontsluiting door Binnenland de enige mogelijkheid. 
 
3.3 De voorgestelde ontsluiting is opgenomen in de wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingplan. 
De ontsluiting is opgenomen in de wijzigingsbevoegdheid van het door de raad vastgestelde 
bestemmingsplan 'Portland'. De raad heeft hiermee al ruimtelijk ingestemd met de komst van de 
toegangsweg. 
 
3.4 De kosten voor de weg worden gedragen door de provincie en stadsregio. 
De gemeente is met de provincie en stadsregio overeengekomen dat de kosten voor de toegangsweg 
worden gedragen door de provincie en stadsregio. Daarnaast krijgt de gemeente een bijdrage voor de 
uitwerking van het bestemmingplan.  
 
3.5 De toegangsweg biedt kansen voor ondernemers. 
Het Buijtenland van Rhoon trekt jaarlijks naar verwachting  1 miljoen bezoeken per jaar. Dit levert een 
gemiddeld aantal bezoeken van 2.630 per dag, maar op hoogtijdagen kunnen het er meer zijn, in het 
laagseizoen minder. Een belangrijk deel van de bezoekers zal per auto of per fiets komen.  De 
voorgestelde toegangsweg zorgt ervoor dat een groot deel van deze bezoekers door de Rhoonse 
Weide rijdt, waarmee de aantrekkingskracht van dit gebied wordt vergroot. Hiermee wordt de Rhoonse 
Weide een zichtlocatie en daardoor aantrekkelijker voor ondernemers. 
 
4. De ontwikkelingsmogelijkheden voor de uitgeefbare kern van Binnenland (de Rhoonse 
Weide) te verbreden met recreatieve functies die ondersteunend zijn aan de directe omgeving 
en passen binnen het karakter van het landschap. 
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4.1 De locatie heeft meer potentie dan de huidige projectopdracht . 
Uit een uitvoerige projectanalyse is gebleken dat het gebied meer potentie heeft dan de huidige 
projectopdracht. Door het verbreden het recreatieve programma kunnen de kwaliteiten van de 
Rhoonse Weide optimaal worden benut. Ook kan een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling worden 
gerealiseerd die recht doet aan de locatie en waarmee de gemeente Albrandswaard op de kaart wordt 
gezet.  
 
4.2 Het bestemmingsplan en de structuurvisie voorziet al in deze functies. 
In de wijzigingsbevoegdheid van het vigerende bestemmingsplan Portland zijn dergelijke recreatieve 
functies al mogelijk gemaakt. Daarnaast sluit het programma aan bij het gedachtengoed van de 
structuurvisie, waarin Binnenland staat beschreven als recreatieve trekpleister. 
 
4.3 Er is weinig tot geen concrete belangstelling van hippische ondernemingen. 
Het eerste deel van de marktconsultatie heeft nauwelijks geleid tot reacties van hippische 
ondernemingen. Ook de onderhandelingen met hippische ondernemingen in het verleden hebben niet 
geleid tot een concrete invulling van het gebied. Door de financiële situatie waarin de hippische sector 
verkeert, is het niet waarschijnlijk dat er een hippische ondernemer wordt gevonden die als trekker 
fungeert voor deze ontwikkeling. Daarom moet rekening worden gehouden met het scenario dat een 
hippische functie niet haalbaar is als hoofdfunctie binnen het gebied.  
Door het verbreden van de mogelijkheden en het toevoegen van andere, financieel draagkrachtigere, 
functies kan een hippische onderneming mogelijk aanhaken als onderdeel van een integraal plan, 
waarmee een dergelijke hippische ontwikkeling toch wordt gerealiseerd.  
 
4.4 De ontwikkelingskansen worden groter. 
Door het verbreden van functies wordt het aantal potentiele gegadigden groter, waarmee de kans 
groter wordt dat het gebied op korte termijn wordt ontwikkeld.  
 
4.5 Uit de marktconsultatie blijkt dat er gegadigden zijn voor een dergelijke recreatieve invulling. 
Uit de marktconsultatie is gebleken dat er markt is voor dergelijke vormen van recreatie. Door deze 
gegadigden nu vast te houden, is de kans groter dat de Rhoonse Weide op korten termijn wordt 
ontwikkeld. 
 
KANTTEKENINGEN 
3.1 De Rhoonse Weide wordt opgesplitst in twee delen. 
Met het realiseren van de toegangsweg wordt de Rhoonse Weide in tweeën gesplitst. Hiermee  
ontstaat een vaste verkaveling, wat later in het proces een belemmering kan vormen bij het maken 
van een integraal plan.  
Gezien de grootte van de percelen is deze kans ons inziens gering. Daarbij wordt het met de komst 
van de weg eenvoudiger om het plangebied gefaseerd te ontwikkelen.  
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3.2 Vertragingen bij de realisatie van de weg kunnen gevolgen hebben voor de verkoop van de 
uitgeefbare percelen van De Rhoonse Weide. 
Wanneer de realisatie van de weg vertraging oploopt, kan deze vertraging doorwerken naar de 
verkoop van de uitgeefbare percelen van de Rhoonse Weide. Dit risico is acceptabel en willen we 
ondervangen door goede planningsafspraken te maken met de provincie en stadsregio. Deze 
afspraken leggen we vast in een uitvoeringsovereenkomst.  
 
3.3 De OMMIJ moet toestemming geven voor het aanleggen van de weg. 
De OMMIJ moet als eigenaar van de gronden toestemming geven voor de aanleg van de weg. We 
zetten erop in om de gronden nog niet af te nemen, maar dit pas te doen wanneer de overige percelen 
zijn verkocht. Het risico hierbij is dat de OMMIJ niet akkoord gaat en de gronden toch moeten worden 
afgenomen. 
 
4.1 Door het verbreden van de ontwikkelingsmogelijkheden bestaat de kans dat er geen hippische 
functie wordt gerealiseerd. 
Door het verbreden van de ontwikkelingsmogelijkheden krijgen andere ondernemingen de kans om 
zicht te vestigen binnen de Rhoonse Weide. Enerzijds kan dit betekenen dat een hippische 
onderneming kan aanhaken bij een integrale ontwikkeling. Anderzijds is het ook mogelijke dat er een 
plan wordt ontwikkeld zonder hippische functie. Gezien de huidige situatie in de hippische markt is dit 
risico zeker aanwezig. Wanneer dit zich voordoet biedt ook het Buijtenland van Rhoon ruimte voor 
hippische functie.  
 
FINANCIËN 
De financiële afspraken met de provincie en stadsregio zijn beschreven in het bijgevoegde 
onderhandelingsresultaat, bijlage 1. Deze afspraken hebben geen substantieel effect dat leidt tot 
wijziging van de grondexploitatie op dit moment. De uitgangspunten van de grondexploitatie volgens 
het MPO 2013 blijven staan. Dit betekent dat het resultaat minimaal sluitend dient te zijn en dat een 
invulling met een minder opbrengst gedekt dient te worden door een invulling met een grotere 
opbrengst. 
 
COMMUNICATIE / MARKTCONSULTATIE 
Het benaderen van de markt is een doorlopend proces. De marktconsultatie heeft tot op heden enkele 
gegadigden opgeleverd, zoals weergegeven in bijgevoegde matrix, bijlage3. De komende periode zal 
worden geprobeerd om met de huidige gegadigden tot een ontwikkeling in de Rhoons Weide te 
komen. Parallel zullen wij verder gaan met het marktconsultatietraject, met als doel nieuwe partijen te 
interesseren.  
 
UITVOERING 
De afspraken met de provincie en stadsregio worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. 
Vervolgens dragen provincie en stadsregio, in overleg met de gemeente, zorg voor de realisatie van 
de toegangsweg en de technische voorbereiding hiervan. De weg wordt gerealiseerd volgens het 
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bijgevoegde ontwerp, bijlage 4. Na oplevering wordt de weg overgedragen aan het waterschap 
Hollandse Delta. De afstemming tussen de gemeente, de provincie en de stadsregio vindt plaats in 
een gezamenlijke werkgroep. 
De gemeente zorgt voor de uitwerking van de wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingplan. Dit is 
noodzakelijk voor het aanleggen van de toegangsweg. Daarnaast maakt de gemeente afspraken met 
de OMMIJ over de realisatie van de weg. 
 
 
Bijlagen: 

  134755: Bijlage 1: Onderhandelingsresultaat provincie en stadsregio  
  134756: Bijlage 2: Analyse projectopdracht  
  134757: Bijlage 3: matrix gegadigden  
  134758: Bijlage 4: Ontwerp ontsluitingsweg  
 

 
Poortugaal, 1 oktober 2013 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


