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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.
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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

