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Albrandswaard

 

Geachte Statenleden, 

Bij GS-brief van 18 januari 2022 (bijlage 1) bent u geïnformeerd over de overlegreactie op het

voorontwerpbestemmingsplan ‘Buijtenland van Rhoon 2021’, een locatie die staat vermeld op de

lijst met politiek-bestuurlijk gevoelige locaties waarover met u in 2018 is afgesproken dat u

hierover geïnformeerd wordt indien voorontwerp bestemmingsplannen van deze lijst zijn

beoordeeld.

Op het voorontwerpbestemmingsplan is gereageerd met een verzoek het plan in

overeenstemming te brengen met het door Provinciale Staten (PS) in 2018 vastgestelde

Streefbeeld ‘Buijtenland van Rhoon’. Verder zijn opmerkingen gemaakt over het Stiltegebied en

de woningbouwmogelijkheden in het plan.

Het gesprek met de gemeente Albrandswaard (hierna: ‘de gemeente’) en de gebiedscoöperatie

Buijtenland van Rhoon (hierna: ‘de gebiedscoöperatie’) heeft na de vooroverlegreactie vervolg

gekregen. Helaas is een zienswijze op onderdelen nog noodzakelijk. Gelet op het feit dat

Buijtenland van Rhoon vermeld is op de lijst met politiek-bestuurlijk gevoelige locaties wordt u

actief in kennis gesteld van deze zienswijze (bijlage 2).

In vervolg op de herziening van het Omgevingsbeleid 2021 is aanvullend op de

vooroverlegreactie een zienswijze opgenomen ten aanzien van de bereikbaarheid van het

Buijtenland van Rhoon. Vanwege de verwachte komst van grote aantallen bezoekers zijn

parkeer- en verkeersmaatregelen noodzakelijk en deze dienen te worden geborgd in het plan. 

De zienswijze ziet met name toe op het borgen van de natuur- en recreatiebelangen in het plan.

De ontwikkeling van de horecavoorziening Graaf van Portland in het stiltegebied is mede naar

aanleiding van de overlegreactie ingeperkt. De ontwikkeling is opgenomen in het Streefbeeld en

past op deze wijze binnen de mogelijkheden van het stiltegebied. Een zienswijze op dat punt is

niet nodig.
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De keuze die de gemeente maakt ten aanzien van woningbouwmogelijkheden in het plan hebben

mogelijk gevolgen voor het beschikbare budget voor de realisatie, beheer en instandhouding van

het project, maar leveren geen directe strijdigheid op met het Omgevingsbeleid. Een zienswijze

op dat punt is dan ook niet aan de orde, maar dit aspect wordt als aandachtspunt meegegeven

en blijft nog wel onderwerp van gesprek.

Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeente is voorzien rond de zomer van 2022.

Wij blijven in gesprek met de gemeente en de gebiedscoöperatie om de gezamenlijke doelen van

het project (Streefbeeld) te bereiken en duurzaam in stand te houden. 

 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

1. GS-brief ‘Informatie over procesevaluatie en bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon’ van 

18 januari 2022. Incl. bijlagen:

- Procesevaluatie Buijtenland van Rhoon 

- Overlegreactie PZH Voorontwerp Bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 2021 

- Reactie PZH vanuit projectteam Buijtenland van Rhoon op Voorontwerp Bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon

2021

2. Zienswijze ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) op ontwerpbestemmingsplan 'Buijtenland

van Rhoon 2021', gemeente Albrandswaard


