
Gironummer 2713274 
Opgericht 7 maart 1972 

Koninklijk goedgekeurd 26 maart 1973

VERENIGING VOOR NATUUR- EN LANDSCHAPSBESCHERMING VOOR MIDDEN-IJSSELMONDE EN OUDE MAAS

„DE CARNISSE GRIENDEN” teRhoon

Raad van de gemeente Albrandswaard 
Postbus 1000,
3160 GA RHOON J g J(jLj ^

Rhoon, 14 juli 2017

Betreft: Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan De Grienden

Geachte raad,

De Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas "De 
Carnisse Grienden" (hierna: de vereniging) dient hierbij een zienswijze in naar aanleiding van het 
Ontwerpbestemmingsplan De Grienden, Gemeente Albrandswaard.

Betrokkenheid
De vereniging 'De Carnisse Grienden' is betrokken geweest bij de herziening van het voorliggende 
Ontwerpbestemmingsplan De Grienden. De opstellers waren blij met ons commentaar en vrijwel al 
onze bemerkingen vinden we terug in dit overwegend conserverend ontwerpbestemmingsplan. De 
vereniging wil dan ook haar dank uitspreken voor deze samenwerking.

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.

Wij als vereniging 'De Carnisse Grienden' hebben regelmatig overleg gehad met het projectteam 
verantwoordelijk voor de sanering van de Stort. In dit overleg hebben we na een lange discussie 
geaccepteerd, dat de huidige bomen worden gekapt en dat ter compensatie elders in de gemeente 
nieuwe bomen zullen worden aangeplant. Wat we nu in dit ontwerpbestemmingsplan zien, is dat het in 
de toekomst onmogelijk zal zijn er nog bomen terug te plaatsen. Wij vinden dat daar onvoldoende
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redenen voor zijn en dat het planten van bomen in de toekomst mogelijk moet blijven en hebben 
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 rapport Risicobeoordeling voormalige stortplaats Rhoonse Grienden en

Zegenpoldersedijk te Rhoon, 21 maart 2014, opgesteld door bureau Tauw, staat op blz. 10: 
Op basis van het in de periode 2009-2011 uitgevoerde actualiserend en nader onderzoek en 
het nieuwe beleid ten aanzien van risicobeoordeling is in 2011 op basis van de destijds 
beschikbare gegevens een nieuwe risico-evaluatie uitgevoerd. Hierin is het volgende 
geconcludeerd:

■ Er zijn geen humane risico 's voor omwonenden en recreanten, omdat:

• Blootstelling aan stortmateriaal niet mogelijk is door de aanwezigheid van 
een afdeklaag

• Grond- en oppervlaktewater niet gebruikt wordt als drink- en / of 

zwemwater
■ Er zijn geen ecologische risico's voor flora en fauna groeiend/levend in de 

afdeklaag van het stort. De dikte van de deklaag varieert van 35 tot 50 cm

■ Er zijn geen risico's voor blootstelling via landbouwgewassen
■ Er is sprake van een beperkte verspreiding van verontreiniging naar de 

Zegenpolder. De verspreiding van verontreiniging leidt tot een verslechtering van de 
waterkwaliteit in de Zegenpolder

Bovenstaand rapport met conclusies heeft betrekking op de huidige, niet gesaneerde, 
stort. Het risico van verspreiding beperkt zich tot verspreiding van verontreinigingen naar 
de Zegenpolder. Verspreiding vanuit de afdeklaag wordt niet als een risico gezien. Na 
saneren van de stort zal de huidige afdeklaag van 0.35 tot 0.50 m zijn verdikt tot minimaal 
0.5 meter over de gehele stort. Door deze verdikking wordt het risico nog verder beperkt 

o Op blz. 86 van hetzelfde rapport van Tauw staat onder résumé:
Er is het huidige gebruik en nu te voorziene toekomstige gebruik van de locatie en de 
directe omgeving geen sprake van onaanvaardbare verspreidingsrisico's.
Hier staat dus duidelijk dat met het huidige gebruik (natuur met bomen) er geen sprake is 
van onaanvaardbare verspreidingsrisico's. Het argument dat boomwortels en eventueel 
omvallende bomen kortsluiting tussen de vervuilde grond en omgeving veroorzaken, met 
mogelijke verspreiding van de verontreinigingen tot gevolg, wordt in dit rapport niet als 
een onaanvaardbaar risico beoordeeld.

o Door het projectteam Sanering Rhoonse Stort zijn in juni 2015 verschillende
inrichtingsvarianten aan belanghebbenden gepresenteerd. Variant nummer 3: bos 
verwijderen daar waar vervuiling in bovenlaag aanwezig is, bos handhaven waar dat niet zo 
is / Optie herplant

Hier wordt nadrukkelijk de optie gegeven van het herplanten van bomen op geschikte 
plaatsen, aangegeven op de tekening (zie bijlage 1). Dit in overeenstemming met de 
bevindingen in het rapport van Tauw.
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o De verandering van de bestemming Rhoonse Stort van Natuur naar Groen lijkt veeleer 
gebaseerd op economische overwegingen. In het projectteam sanering Rhoonse Stort is 
verschillende keren door de projectmedewerkers gezegd dat gekozen is voor de invulling 
groen vanwege 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.

Wij hopen dat U onze overwegingen voor het behouden van de bestemming Natuur van de locatie 
Rhoonse Stort zult overnemen en zult besluiten de huidige bestemming niet te veranderen.

Namens de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude 
Maas 'De Carnisse Grienden', bij dezen,

Correspondentieadres secretariaat: 
Goudenregen 4 
3161 CL RHOON
secretariaat(5) carnissegrienden.nl
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4. Inrichtingsvarianten stort

Optie 1: bos handhaven, grond opbrengen tussen de bomen, gefaseerd over een periode van 5 jaar Optie 2: bos verwijderen, leef laag in één keer opbrengen Optie 3: bos verwijderen daar waar vervuiling in bovenlaag aanwezig is, bos handhaven 
waar dat niet zo is / Optie herplant

Overwegingen inrichtingsvarianten stortplaats
• De werkgroep heeft een sterke voorkeur voor het verwijderen van de beplanting.
* De methode van instrooien van grond in het bestaande bosplantsoen is een suboptimale oplossing en kan de vitaliteit van de beplanting aantasten.
■ Dit heeft verschillende voordelen. Het versterkt de landschappelijke openheid in het gebied. Er ontstaat weer zicht op de Rhoons Grienden, Oude Maas en Ze

genpolder.
Kosten sanering door rooien bos en 1x aanvullen afdeklaag (grasdijk) is veel goedkoper dan bij handhaven bos.

Sanering stort Instrooien Nieuwe leeflaag Plaatselijk nieuwe leeflaag
Veiligheid Weinig robuuste maatregel / kwetsbaar Robuust/veilig Redelijk robuust/veilig

-/O 0/ + 0
Beplanting Vitaliteit mogelijk aangetast / ophogen 

grond in bos is in principe niet wenselijk 
/ max 5cm per jaar

Verwijderen / mogelijk maatschappelijk 
bezwaar

Compromis / eenvoudig herstel of 
aanvullen beplanting // verhoogt kans op 
windworp

-/O -/O 0
Natuur Effect beperkt Vleermuizen / waarschijnlijk inpasbaar / 

effect zeer lokaal
Plaatselijk effect / Vleermuizen in te 
passen

0/ + 0 0
Landschap Geen merkbare verandering/ 

landschappelijke beplanting hier niet op 
z'n plaats

Kans om openheid landschap te 
herstellen / zicht vanaf Portlandse dijk 
(rivier) en Essendijk meer diepte /open 
landschap

Tijdelijke verandering

-/O 01 + 0
Recreatief Beplanting ontneemt zich op de rivier Meer afwisseling langs Portlandse dijk / 

zicht op de rivier
Beplanting ontneemt zich op de rivier

-/O 0/ + -/O
Totaalscore / afweging Optie 3 Voorkeursoptie Optie 2

Advies werkgroep
Stort saneren door rooien bos en aanleggen nieuwe leeflaag in één keer. Dit is zowel landschappelijk als kostentechnisch de meest gewenste oplossing.


