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Geachte leden van de commissie Beraad & Advies Ruimte van de gemeente Albrandswaard,

In november 2018 hebben Jenny May (programmamanager) en ondergetekende een presentatie
gegeven over het Buijtenland van Rhoon, de gebiedscoöperatie en het streefbeeld.
Wij zijn voortvarend aan de slag gegaan met een aantal zaken:
-

-

De gebiedscoöperatie bestaat momenteel uit 17 leden: agrariërs, natuurorganisaties en
recreatieondernemers.
Vanaf april 2019 is het bestuur van de gebiedscoöperatie aan de slag gegaan. Het bestuur
bestaat uit: Wiard Visser (portefeuille Recreatie en Cultuurhistorie), Adjan Vos (portefeuille
Landbouw), Michiel Houtzagers (portefeuille Natuur) en ikzelf, zoals u weet, Gerard
Doornbos als voorzitter. Zij wordt ondersteund door de programmamanager Anja Jongejan
die vanaf april voor de gebiedscoöperatie werkzaam is.
Er vindt regulier afstemmingsoverleg plaats zowel met de ambtenaren van de BARorganisatie als met de ambtenaren van provincie.
De grondovereenkomst tussen provincie en coöperatie zal binnenkort ondertekend worden.
Er wordt hard gewerkt aan het onderzoeken van de afzetmogelijkheden voor de binnen het
Buijtenland van Rhoon geproduceerde en te produceren producten.
Zowel de website als de facebook pagina worden goed bezocht. De marketing staat in de
stijgers.

Graag zouden we het streefbeeld van het Buijtenland van Rhoon bij u onder de aandacht willen
brengen. Zoals uw weet is dit streefbeeld in samenwerking met natuurorganisaties,
recreatieondernemers en agrariërs opgesteld en op 8 juni 2018 gepresenteerd aan de provincie, is de
coöperatie op 13 juli 2018 opgericht en nu dus het bestuur geïnstalleerd. Ook wordt een eerste stap
gezet in de realisatie van de entreefunctie voor het Buijtenland van Rhoon. Hiervoor zal worden
samengewerkt tussen uw gemeente, de provincie en de coöperatie aan een passende en
aantrekkelijke entree voor dit mooie gebied.
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Echter het zorgvuldig opgestelde streefbeeld dat dient als stip op de horizon voor de aanpak en
ontwikkeling van het gebied Buijtenland van Rhoon is nog (steeds) niet aan uw raad voorgelegd.
Graag zou ik van de gelegenheid gebruik willen maken en samen met een van mijn bestuursleden
bovenstaande stand van zaken incl. het streefbeeld aan u te komen presenteren.
Tevens maak ik van deze gelegenheid gebruik om u uit te nodigen voor een bezoek aan de
Buijtenlanddag (voorheen Polderdag) met als thema “Feest in de Polder” die op zaterdag 6 juli
gehouden zal worden!

Hoor graag van u,

Hoogachtend,

Gerard Doornbos,
Voorzitter Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon

Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon, Vlakkenburg, Essendijk 24, 3161 EE Rhoon
info@buijtenland-van-rhoon.nl en www.buijtenland-van-rhoon.nl

