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Geacht bestuur. 

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het conceptschapsplan 2012 -2020 
en de presentatie van mevrouw Kosters op 12 december jl. 

Wij constateren met instemming dat er ten opzichte van de schapsvisie 2009 - 2012 
geen fundamentele wijzigingen in beleidsvisie en ambities zijn aangebracht, maar 
daarvan een verdere concretisering vormt. Bovendien verheugt het ons dat het nu 
voorgelegde plan een meer vraaggerichte aanpak volgt. 

Aansluitend willen wij graag enkele aandachtspunten meegeven. 

Vanzelfsprekend ligt de nadruk van het conceptplan erg op recreatiekwaliteit. Wij 
zouden het op prijs stellen als daarnaast meer aandacht zou uitgaan naar handhaving 
en ontwikkeling van natuurwaarden. 

Ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen brengen wij graag de behoefte aan 
ruiterpaden en zwemgelegenheid onder uw aandacht, hetgeen met name voor de 
ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon van belang lijkt, maar ook op het huidige 
NRIJ-areaal betrokken kan worden. 

Met betrekking tot de blauwe verbinding dringen wij aan op het verzorgen van goede 
recreatieverbindingen, zoals een kanoroute, met het door NRIJ beheerde gebied. 

Tenslotte ten aanzien van de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon het 
volgende. De gemeente Albrandswaard is van mening dat het beheermodel van het 
Buijtenland van Rhoon tot stand dient te komen in een bottom up-proces met 
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betrokkenheid van lokale agrariërs. Over de aanpak die daarin gevolgd kan worden, is 
advies gevraagd aan de heer Heijkoop, en is thans onderwerp van besprekingen 
tussen de Provincie en het Rijk. De gemeente Albrandswaard wenst met het oog 
hierop niet vooruit te lopen op beheertaken die worden uitgevoerd door institutionele 
beheerders zoals het Natuur- en Recreatieschap. Wij verwachten hierover in 2012 
nadere afspraken te kunnen maken. 

Graag blijven wij met u in gesprek over de concrete uitvoering van het plan. 

Met vriendelijke groet, 

de gemeenteraad van Albrandswaard, 
de griffier, de voorzitter. 

< - . 
mr. Renske van der Tempel mr. Harald M. Bergmann 


