
    
 

 
 

Barendrecht, 12 januari 2023 
 
Betreft: Afgewezen zienswijze Buijtenland van Rhoon 
 
Geacht college, 
 
Op 9 januari jl. zijn wij per brief door u geïnformeerd over de afhandeling van de zienswijze van onze 
gemeente, door de gemeente Albrandswaard over het bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 
(kenmerk 374057). In deze zienswijze is verzocht om de geplande horecavoorziening te 
heroverwegen naar een plek en omvang die beter passend is bij de beschrijving in het streefbeeld 
Buijtenland van Rhoon. U geeft in uw beantwoording aan dat de gemeente Albrandswaard de 
mening is toegedaan dat de argumenten in onze zienswijze niet gegrond zijn en de 
horecavoorziening daarom niet wordt heroverwogen. De fracties van Echt voor Barendrecht (EVB) en 
GroenLinks hebben hierover enkele vragen: 
 

1. Kunt u aangeven of er een verschil is tussen de inhoudelijke reactie van de gemeente 
Albrandswaard met betrekking tot onze vooroverlegreactie in 2021 en de reactie die wij nu 
ontvangen hebben op onze zienswijze? Zo ja, welke verschil is dit?  

2. Kunt u een inhoudelijk oordeel geven over de argumenten die zijn gebruikt voor de 
afwijzing van onze zienswijze?  

3. Naar aanleiding van enkele ontvangen zienswijzen is het voorgestelde bestemmingsplan 
gewijzigd. Kunt u aangeven of deze wijzigingen nog op een of andere manier gevolgen 
hebben voor (inwoners van) onze gemeente?  

4. De gemeente Albrandswaard heeft naast een petitie met 757 handtekeningen, 243 (!) 
zienswijzen ontvangen, waarvan het grootste deel is afgewezen. Aangezien dit met name 
zienswijzen zijn van inwoners uit Barendrecht, wat zijn de mogelijkheden die onze inwoners 
nog hebben om te reageren op de voorliggende plannen? 

5. U geeft in uw brief aan dat u zich momenteel beraadt op vervolgstappen die genomen 
kunnen worden, na de behandeling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van 
Albrandswaard, op 6 februari van dit jaar. U geeft in uw brief ook aan dat het 
bestemmingsplan op 23 januari aanstaande eerst nog in een raadscommissie wordt 
besproken. Bent u bereid om ook tijdens deze commissievergadering nog eens het 
standpunt van onze gemeente naar voren te brengen? Zo nee, waarom niet? 

6. U heeft eerder mondeling aangegeven dat u contact heeft gehad met het college van B&W 
van Albrandswaard over de bezwaren bij dit bestemmingsplan. Dit contact heeft in 
Albrandswaard niet tot andere inzichten geleid. De provincie Zuid-Holland kan na 
vaststelling van het bestemmingsplan nog een reactieve aanwijzing geven met betrekking 
tot de geplande horeca. Is er in relatie tot dit plan ook bestuurlijk contact geweest met de 
provincie? Zo nee, bent u bereid, nu de zienswijze is afgewezen ook contact met de 
provincie te leggen? Zo nee, waarom niet?  
 
 
 
 
 



 
Beantwoording zienswijzen door de gemeente Albrandswaard 
In de nota van zienswijzen wordt door de gemeente Albrandswaard soms gerefereerd aan onze 
gemeente. Hierover een tweetal vragen: 
 

7. In de beantwoording van een zienswijze van een bewoner over de verkeersoverlast aan de 
Koedood valt in de reactie van de gemeente Albrandswaard het volgende te lezen (pagina 7 
van de nota zienswijzen): “Om de bestaande overlast terug te dringen stelt de 
gebiedscoöperatie samen met belanghebbenden en omwonenden een inrichtingsplan voor 
het gebied op. In dit inrichtingsplan wordt onder andere aandacht besteed aan verkeer en 
verkeersmaatregelen in zijn algemeenheid en de aanleg van fiets-, wandel- en ruiterpaden in 
het bijzonder. Aanvullend is de gebiedscoöperatie in gesprek met de wegbeheerders in het 
gebied om structurele knelpunten op te lossen, zoals het scheiden van langzaam en 
snelverkeer voor een verbeterde verkeersveiligheid. Momenteel wordt onderzocht of het 
mogelijk is een fietsstraat (auto te gast) te realiseren in het plangebied”. Bent u van dit 
streven op de hoogte en kunt u hier in relatie tot de Koedood meer informatie over geven?   

8. Over de Koedoodsehaven wordt door de gemeente Albrandswaard in relatie tot het parkeren 
voor de horeca het volgende gezegd (pagina 24 van de nota zienswijzen): ”De 
Koedoodsehaven kan in de toekomst voorzien in een grotere parkeergelegenheid. De plannen 
hiervoor worden gemaakt door de provincie Zuid-Holland, de gebiedscoöperatie en de 
gemeente Barendrecht”. Kunt u aangeven welke samenwerking er vanuit onze gemeente op 
dit punt precies is? Door mee te werken aan het uitbreiden van de parkeergelegenheid op 
deze locatie lijkt nu de komst van de horecavoorziening, waar onze gemeente niet voor is, te 
worden gefaciliteerd. Deze gezamenlijke inzet wordt in ieder geval nu reeds gebruikt om een 
zienswijze af te wijzen. Kunt u de inzet van onze gemeente, waar dit op het oog tegenstrijdige 
belangen betreft, duiden?  

 
Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,                                   Namens de fractie van GroenLinks, 
 
Roeland Bol en Cicilia Rijsdijk                                                                   Arie Kooijman 

 

 

 


