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ONDERWERP 

Voorlopig Ontwerp Poort van Buijtenland. 

 

ADVIES 

De nadere uitwerking van de gebiedsvisie van bureau Palmbout naar een Voorlopig ontwerp 

te bespreken met de portefeuillehouder.  

 

INLEIDING 

In november 2020 is de Gebiedsvisie Poort van Buijtenland aan Beraad en Advies 

gepresenteerd door bureau Palmbout. Aansluitend is deze visie in december 2020 

vastgesteld door het college. 

 

KERNBOODSCHAP 

Met de nadere uitwerking van de Gebiedsvisie naar een Voorlopig Ontwerp worden de 

contouren van de inrichting van (1) het openbaar gebied, (2) de beoogde ‘publieke knoop’ 

alias het bezoekerscentrum Buijtenland van Rhoon, (3) de inrichting van de twee 

commerciële kavels en (4) de samenhang van het geheel met de omgeving, steeds 

duidelijker. 

 

TOELICHTING 

In 2019 is tijdens een aantal ontwerpateliers de omgeving betrokken bij het ‘ontwerp’ van de 

Gebiedsvisie. Over de volgende stap in het proces – de uitwerking naar een Voorlopig 

Ontwerp – is via de website van de gemeente gecommuniceerd. De raad is in oktober jl. 

geïnformeerd via een Raadsinformatiebrief (zie bijlage). Eerder betrokkenen en mensen die 

zich via de website hebben aangemeld hebben in november een Nieuwsbrief ontvangen (zie 

bijlage). 

 

CONSEQUENTIES 

Op 9 december a.s. behandelt de stuurgroep Poort van Buijtenland dit ontwerp. 

De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, de coöperatie 

Buijtenland van Rhoon en onze gemeente. Met de behandeling van het ontwerp in uw B&A 



is de portefeuillehouder in de gelegenheid uw inbreng te betrekken bij de behandeling in 

genoemde stuurgroep.   

 

VERVOLG 

Wanneer nadere afspraken met de provincie gemaakt worden, zullen deze worden 

voorgelegd aan het college. 

 

BIJLAGEN 

- Raadsinformatiebrief 12 oktober 2021, kenmerk 178348 

- Nieuwsbrief november 2021 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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De gemeenteraad van Albrandswaard 
 
 
 
 

Uw brief van:  - Ons kenmerk: 178348 

Uw kenmerk: - Contact: Marita Verkaik 

Bijlage(n): - Nummer:  

  E-mailadres: m.verkaik@bar-organisatie.nl 
  Datum: 12 oktober 2021 

    
Betreft: Bestuursovereenkomst ‘Poort Buijtenland van Rhoon’ 
 

 

Geachte raadsleden, 

 
Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken rondom de ontwikkeling van de ‘Poort van 
Buijtenland’. 
  

INLEIDING 
In november 2020 is de Gebiedsvisie ‘Poort van Buijtenland’ door bureau Palmbout gepresenteerd 
aan Beraad en Advies. Aansluitend heeft het college in december 2020 de visie vastgesteld. Deze 
visie vormt het kader voor nadere uitwerking naar een Voorlopig Ontwerp.  
 

KERNBOODSCHAP 
De stuurgroep heeft op 10 mei jl. besloten dat het ambtelijk projectteam een uitvraag mag gaan 
formuleren voor een nadere uitwerking van de Gebiedsvisie ‘Poort van Buijtenland’. De opdracht om 
tot een Voorlopig Ontwerp te komen is vervolgens na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure 
gegund aan Peter Verkade Landschapsarchitecten. Voor het maken van een bijbehorende 
kostenraming is opdracht verstrekt aan Antea Group. 
 

ARGUMENTEN 
Deze stand van zaken wordt door het college met u gedeeld waarmee wij tegemoet komen aan uw 
behoefte regelmatig te worden geïnformeerd over de voortgang van dit project. 
 

FINANCIEN 
De kosten voor het opstellen van het Voorlopig Ontwerp en de bijbehorende kostenraming bedragen 
ca. € 42.000,- Deze kosten mogen worden doorberekend aan de provincie. Deze toezegging is op 29 
september jl. schriftelijk bevestigd. 
 

VERVOLG 
Over het opgestelde Voorlopig Ontwerp willen wij u informeren in Beraad en Advies van 6 december 
2021. Daarna wordt het op 9 december 2021 voorgelegd aan de Stuurgroep, waarin de gedeputeerde, 
de wethouder en de voorzitter van de Gebiedscoöperatie zitting hebben.  
 
 
 
 



Deze vergadering is tevens de opmaat voor de vastlegging van nadere (financiële) afspraken met de 
provincie. 
 
Wij hopen u hiermee tussentijds voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de adjunct-secretaris, de burgemeester, 

  

Marcel Schoonen drs. Jolanda de Witte 
 



Facebook Twitter Website

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief	-	november	2021

Inleiding
In	deze	nieuwsbrief	over	de	gebiedsontwikkeling	Poort	van	Buijtenland	leest	u	over	de
ontwikkelingen.	Op	dit	moment	wordt	voortvarend	gewerkt	aan	het	nader	uitwerken	van	de
Gebiedsvisie	‘Poort	van	Buijtenland’	naar	een	voorlopig	ontwerp.
Voor	de	inrichting	van	dit	kleine	gebied	bestaan	al	jaren	grote	ambities,	die	na	lang	en	rijp
beraad	nu	concrete	vormen	gaat	aannemen.	Het	gebied	zal	een	openbaar	en	recreatief	karakter
krijgen	ingepast	in	-	en	met	respect	voor	-	de	inmiddels	ontstane	natuur.

Historie
Elke	periode	laat	zo	z’n	sporen	na.	Ook	in	deze	Rhoonse	polder	-	en	in	de	geest	van	het	door
de	gebiedscoöperatie	opgestelde	streefbeeld	-	wordt	gezocht	naar	de	mogelijkheid	om	voort	te
bouwen	op	bestaande	landschappelijke	en	cultuurhistorische	waarden.

Door	verhalen,	verbeeldingen	en	mogelijk	overblijfselen	uit	bepaalde	perioden	te	delen	met	het
publiek,	blijven	de	bijbehorende	stukjes	geschiedenis	voortleven.	Het	bezoekerscentrum	zou
daarvoor	een	uitgelezen	plek	kunnen	zijn,	maar	mogelijk	zullen	deze	verhalen	ook	elders	in	het
gebied	‘verteld’	worden.

Huidige	stand	van	zaken
Belangrijkste	uitgangspunt	van	dit	gebied	is	dat	het	een	poortfunctie	moet	gaan	vormen	voor
‘grote	broer’	het	Buijtenland	van	Rhoon.	Vanuit	deze	poort	kan	dit	600	ha	grote	gebied	te	voet,
per	fiets	of	misschien	zelfs	te	paard	verkend	worden.

Ook	bestaat	de	mogelijkheid	er	een	aantal	uur	te	verblijven	voor	bijvoorbeeld	een	(familie-)uitje,
een	korte	wandeling,	een	hapje	en	een	drankje	terwijl	de	(klein-)kinderen	spelen	in	de	speeltuin,
een	bezoekje	brengen	aan	het	beoogde	informatiecentrum	van	de	Gebiedscoöperatie
Buijtenland	van	Rhoon,	een	kano	te	huren,	enzovoorts…

Over	de	invulling	van	de	overige	twee	commerciële	kavels	wordt,	nadat	het	voorlopig	ontwerp
gereed	is,	de	markt	benaderd.	Voor	de	uiteindelijke	invulling	van	deze	kavels	worden	op	dit
moment	randvoorwaarden	en	mogelijkheden	per	kavel	opgesteld.	Deze	ideeën	inclusief	een
palet	aan	mogelijkheden,	passend	bij	het	karakter	van	het	Buijtenland,	zullen	een	recreatief
karakter	hebben.	De	tekst	van	de	wijzigingsbevoegdheid	in	het	huidige	bestemmingsplan
voorziet	hier	reeds	in.

Doorkijk	van	de	Poort	naar	het	Buijtenland	(bron:	Peter	Verkade,	september	2021)

Vervolg
Naar	verwachting	wordt	het	voorlopig	ontwerp	eind	2021	ter	besluitvorming	voorgelegd	aan	de
stuurgroep.	Voorafgaand	daaraan	zal	Beraad	&	Advies	Ruimte	van	de	gemeenteraad	worden
geïnformeerd.	Na	positieve	besluitvorming	op	hoofdlijnen	worden	met	de	provincie	nadere
financiële	afspraken	gemaakt.

Luchtfoto	2021	(bron:	Slagboom	en	Peeters,	2021)

Nieuwsbrief
De	gemeente	Albrandswaard	betrekt	graag	bewoners	en	andere	belangstellenden	bij	de
toekomst	van	de	Poort	van	Buijtenland.	U	ontvangt	deze	nieuwsbrief	omdat	u	bij	het	project
betrokken	bent,	of	u	heeft	aangemeld	voor	de	nieuwsbrief.	Kent	u	andere	geïnteresseerden?
Aanmelden	voor	de	nieuwsbrief	kan	door	een	e-mail	te	versturen	naar
gebiedsontwikkeling@albrandswaard.nl	onder	vermelding	van	‘digitale	nieuwsbrief	Poort	van
Buijtenland’.
Deze	nieuwsbrief	brengen	wij	niet	op	regelmatige	basis	uit	maar	wordt	verstuurd	op	het	moment
dat	er	concreet	nieuws	is	te	vermelden.

Meer	informatie?
Heeft	u	vragen	of	opmerkingen	over	de	ontwikkeling	Poort	van	Buijtenland?	Neem	dan	contact
op	met	projectleider	Marita	Verkaik	en/of	projectondersteuner	Ryanne	Vink	via	mailadres
gebiedsontwikkeling@albrandswaard.nl

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	h.brak@bar-organisatie.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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