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Toelichting vragensteller

 

In verband met de uitbreiding “Tweede Maasvlakte” is een planologische

kernbeslissing (PKB/PMR toetsingskader) tot stand gekomenen en heeft het Rijk de

provincie Zuid-Holland opdracht gegeven in het Buijtenlandt van Rhoon een

landschapspark te ontwikkelen ter compensatie van activiteiten waarbij stikstof wordt

geproduceerd op de tweede Maasvlakte. Zes jaar na de ingebruikname van de

tweede Maasvlakte valt nog weinig waar te nemen van natuurcompensatie en

compensatie van stikstofuitstoot. Dit klemt temeer nu in het Buijtenlandt van Rhoon

zelf nog steeds activiteiten plaats vinden met hoge stikstofuitstoot. Daarbij komt ook

het uitrijden van meststoffen die jaarlijks uitlopen op honderden tonnen. In de lucht

vinden rond de 500 luchtvaartbewegingen per jaar plaats in verband met

parachutespringen. 

Op de aangrenzende Rhoonse stort zijn recent grote hoeveelheden bomen gekapt

over een lengte van 1 ,5 km waarmee in belangrijke mate is ingeboet qua landschaps-

en natuurwaarde en bijdrage aan CO2-reductie.

Een uitspraak van de raad van state (zaaknummer 20106363/1/R4) wijst uit dat

Rhoonse Grienden (Natura 2000) en het Buijtenlandt van Rhoon als een hoogwaardig

aaneengesloten natuurgebied moet worden beschouwd.

 

1 . Binnen welke termijn streeft de provincie ernaar het landschapspark Buijtenlandt van

Rhoon gereed te hebben?

 

Antwoord

Zoals in onze brief ‘Vaststellen streefbeeld Buijtenland van Rhoon’ van 3 juli 2018 aan

Provinciale Staten is aangegeven, gaat de Provincie Zuid-Holland met de

Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon een samenwerkingsovereenkomst aan.

Hierin zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot de realisatie van het streefbeeld.

De samenwerkingsovereenkomst is eind 2018 aangegaan en kent een looptijd van 12

jaar. 

Het streven is de realisatie van deze samenwerkingsovereenkomst in deze

collegeperiode te versnellen door bijvoorbeeld de juridisch planologische vastlegging

in het bestemmingsplan deze periode te starten en zo mogelijk af te ronden en met
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met zoveel mogelijk eigenaren overeenkomsten te sluiten voor de grondverwerving of

(zelf)realisatie van het streefbeeld anderszins.

 

2. Welke ambitie heeft de provincie bij de uitvoering van het landschapspark mbt

terugdringen stikstofuitstoot en op welke wijze is deze ambitie terug te vinden in het

stikstofbeleid van de provincie?

 

Antwoord

Het Buijtenland van Rhoon wordt niet aangelegd ter compensatie van activiteiten

waarbij stikstof wordt geproduceerd op de tweede Maasvlakte. In het PKB/PMR is

afgesproken dat er 750 ha. extra natuur- en recreatiegebied als deelproject zal worden

aangelegd. Het Buijtenland van Rhoon is onderdeel van die 750 ha. 

Het streefbeeld van Buijtenland van Rhoon -natuurontwikkeling en natuurinclusieve

landbouw- sluit goed aan op het beleid met betrekking tot het terugdringen van

stikstofuitstoot.

 

3. Welke ambitie heeft de provincie bij de uitvoering van het landschapspark mbt

terugdringen CO2 uitstoot en op welke wijze is deze ambitie terug te vinden bij de

aanplant van bomen in het gebied van het landschapspark mede ter compensatie van

de kap Rhoonse stort?

 

Antwoord

Het streefbeeld Buijtenland van Rhoon is door de gebiedspartijen opgesteld en is

mede door ons vastgesteld. Grootschalige bosontwikkeling past niet binnen het

streefbeeld. 

Binnen het Buijtenland van Rhoon wordt ca. 5 ha. bos gecompenseerd vanwege de

kap voor de sanering van de Rhoonse Stort. Met name aan de noordkant van het

gebied zijn er mogelijkheden voor de aanplant van bomen in het kader van de

beoogde recreatieve ontwikkelingen en landschappelijke inpassing van de Rhoonse

baan. Binnen drie jaar na de kap zal de compensatie gerealiseerd zijn.

 

4. Waarom is bij de inrichting van de Rhoonse stort niet aangesloten bij het Natura 2000

gebied Rhoonse Grienden en bij het Buijtenlandt van Rhoon zodat uitvoering kan

worden gegeven aan genoemde uitspraak van raad van state om het natuurgebied als

een geheel te beschouwen?

 

Antwoord

De inrichting van de Rhoonse Stort is conform het saneringsplan uitgevoerd, namelijk

het aanbrengen van een nieuwe leeflaag. De voor de leeflaag benodigde grond is in

het Buijtenland van Rhoon op zodanige wijze gewonnen dat gelijk invulling is gegeven

aan de realisatie van de in het streefbeeld genoemde natuurontwikkeling, bijvoorbeeld

door het graven van natuurvriendelijke plasoevers.

 

5. Waarom heeft op de Rhoonse Stort een dijkverzwaring plaatsgevonden die niet is

meegenomen in de MER procedure en afwijkt van de ter plaatse verleende

vergunning?

 

Antwoord

Op de Rhoonse Stort heeft geen dijkverzwaring plaatsgevonden. Op basis van het

saneringsplan is er een nieuwe leeflaag op de stort aangebracht. De sanering is
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bijbehorende vergunningen uitgevoerd.  

Den Haag, 17 december 2019           

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

 

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


