
Motie ontwikkeling westelijk deel van de Zuidpolder 

                          Ex. Artikel 35 Reglement van Orde 

 

De gemeenteraad van Barendrecht, in vergadering bijeen op 24 maart 2020; 

 

Constaterende dat: 

- Barendrecht natuur- en recreatiegebieden voor haar bewoners van groot belang vindt; 

- Zuidpolder fase 2.1 op 30 januari 2018 unaniem door de raad is vastgesteld en nu richting 

uitvoeringsfase gaat;  

- In vervolg op de dialoogtafel in mei 2018, geïnitieerd door de gemeente, door het bedrijf 

GKB een initiatief is genomen om, in overleg met de bewoners en gebruikers van de gronden 

in de Zuidpolder, na te denken over een nieuw plan voor de polder ten westen van de  

3de Barendrechtseweg. 

Overwegende dat: 

- Het gewenst is dat het gedeelte van de Zuidpolder tussen de 3de Barendrechtseweg, Kilweg, 

Achterzeedijk en de A29 de recreatieve kwaliteit krijgt die gerealiseerd is in het reeds 

ontwikkelde gedeelte van de Zuidpolder, waaronder doorgaande fietspaden, wandelwegen, 

watergangen en (al dan niet robuuste) natuur ten behoeve van de beleving en een toename 

van de biodiversiteit; 

- De aan te leggen groenstrook langs de Kilweg (Zuidpolder fase 2.1) in verbinding kan worden 

gebracht met de ontwikkelingen van de rest van het gebied (synergie-voordelen);  

- Er geen gelden beschikbaar zijn om als gemeente het gebied te ontwikkelen als natuur-en 

recreatiegebied. 

Van mening zijnde dat: 

- Het conceptplan van GKB verder uitgewerkt dient te worden, waaronder de mogelijkheid van 

het toevoegen van bebouwing als kostendrager voor de plannen; 

- De nieuwe bebouwing bij voorkeur uit maatschappelijke voorzieningen bestaat;   

- De bebouwing alleen plaats vindt in het gebied aan de zuidkant (Achterzeedijk);  

- De bestaande open structuren van het gebied gehandhaafd dienen te worden en er meer 

ruimte gecreëerd wordt voor een klimaatbuffer. 

Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders: 

- GKB daar waar mogelijk te faciliteren bij het verder vormgeven van het initiatief; 

- Hierbij rekening te houden met een beperkte bebouwing aan de zuidkant van de polder, die 

aan de voorwaarden van het Buitenboek moet voldoen; 

- De raad zo spoedig mogelijk (vóór het reces) te informeren over de uitwerking van het 

initiatief. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

GroenLinks 

 

Arie Kooijman 


