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• Binnenland = klimaatbuffer + uitgeefbare kern
• Uitgeefbare kern = 6ha (voorheen Rhoonse Weide)
• Onderdeel van natuur- en recreatiegebied Koedoodzone
• Overgang naar polder Buijtenland

Locatie



Geschiedenis

• Grond Binnenland in eigendom bij Ontwikkelings-
maatschappij Midden IJselmonde (OMMIJ) t.b.v. 
realisatie Portland en Carnisselande

• Oorspronkelijke bestemming gronddepot voor
ontwikkeling van VINEX locatie Portland

• Bij ontheffing OMMIJ – of zoveel eerder als exploitatie
Binnenland start – overdracht gronden aan gemeente
(opgenomen in gemeenschappelijke regeling OMMIJ)



Bestemming (1)

Bestemming tot 2010
•Realisatie van sportactiviteiten
•In 2009 beek dat niet worden voldaan aan de daarvoor 
gestelde voorwaarden

Januari 2010
•Rand van gebied: natuurontwikkeling met bijbehorende 
infrastructuur
•Kern van gebied: (sportieve) recreatie, met focus op 
hippische functies in combinatie met hotel, congrescentrum 
en/of horecavoorziening



Bestemming November 2013
• Verbreden van ontwikkelingsmogelijkheden voor kern 

gebied met recreatieve functies
• Ondersteunend aan de directe omgeving en passend in 

karakter landschap

Bestemming (2)

Binnenland Klimaatbuffer (gerealiseerd)



Najaar 2013
• Uitwerken businessplannen door gegadigden
• Op basis van door gemeente opgestelde visie op gebied

Januari 2014
• Beoordeling ingediende businessplannen
• Voorkeur voor integrale plannen, waar niet onafhankelijke

plannen, in meegenomen kunnen worden

Februari 2014
• Keuze voor plan Omnia van Van Wijnen Projectontwikkeling

Marktconsultatie



Planproces
• Mrt ‘14: Startovereenkomst met Van Wijnen
• Mei ‘14: Toetsingskader door gemeente
• Juli ‘14: Aanvraag uitstel indienen planvisie door Van Wijnen
• Sep ‘14: Toestemming uitstel indienen planvisie door

gemeente (met optievergoeding)
• Nov ‘14: Indienen planvisie door Van Wijnen
• Dec ‘14: Beoordelen planvisie door gemeente
• Jan ‘15: Bestuur al dan niet instemmen met planvisie

Uitwerking planvisie Omnia



Beoordelingsaspecten startovereenkomst
• Schetsplan
• Prognose tijdsduur ontwikkeling
• Haalbaarheidsanalyse (marktanalyse, financiële onder-

bouwing, draagvlak, ruimtelijke verkenning)

Beoordelingsaspecten toetsingskader
• Ruimtelijke uitgangspunten
• Financiële uitgangspunten

Beoordelen planvisie



Scenario A: Instemmen met planvisie Omnia
• Opstellen ontwikkelingsovereenkomst (april ‘15)
•Uitwerken wijz.bevoegdheid bestemmingsplan (medio ‘15)
•Grondoverdracht (eind ‘15)

Scenario B: Niet instemmen met planvisie Omnia
•Indienen businessplannen (april ‘15)
•Startovereenkomst (mei ‘15)
•Indienen planvisie (november ‘15)

Vervolgproces


