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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 

 


