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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

 
Geachte dames en heren, 
 
In de raadsvergadering van 27 juni 2011 is besloten dat de rand van Binnenland, 
alsmede de zuidelijke oeverstroken van de Koedoodzone dienen te worden ingericht 
als Klimaatbufferzone. 
 
Overeenstemming met ARK 
Na het besluit hebben de gemeente en ARK Natuurontwikkeling het ontwerp van de 
klimaatbuffer nader uitgewerkt. Vervolgens zijn de afspraken tussen beide partijen 
vastgelegd in twee overeenkomsten. Op dinsdag 13 december 2011 heeft het college 
van B&W een positief besluit genomen inzake de ondertekeningen van de 
overeenkomsten met ARK Natuurontwikkeling. De overeenkomsten zijn inmiddels door 
beide partijen ondertekend. 
Het definitieve ontwerp van de klimaatbuffer is tevens als bijlage bij deze memo 
gevoegd. 
 
Realisatie klimaatbuffer 
Medio januari begint de gemeente met de aanleg van de klimaatbuffer (watergangen 
met flauwe oevers en glooiende grondlichamen), welke naar verwachting eind 2012 
gereed is. Het fietspad naar het toekomstige Buijtenland van Rhoon wordt in de zomer 
van 2013 gerealiseerd. Gelijktijdig met de werkzaamheden van de gemeente in de 
rand van Binnenland zal ARK Natuurontwikkeling de percelen van de Koedoodzone 
inrichten.  
 
Communicatie 
Zodra met de realisatie van de klimaatbuffer is gestart zal de gemeente samen met 
ARK Natuurontwikkeling een publiciteitsmoment organiseren. De raad wordt hier 
uiteraard ook bij uitgenodigd.  
 
Ontwikkeling in de kern 
De publiciteit rondom de klimaatbuffer wordt gebruikt om de toekomstige ontwikkeling 
in de kern van Binnenland (manege, pensionstalling met hotel) onder de aandacht te 
brengen. Parallel wordt een communicatietraject in gang gezet om marktpartijen te 
benaderen. Er hebben zich inmiddels al gegadigden bij de gemeente gemeld. 
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Uitgangspunt bij de ontwikkeling in de kern is dat een gegadigde een integraal ontwerp 
voor de hele kern maakt zodat de hippische voorziening en het hotel op een 
hoogwaardige manier worden ingepast in de landelijke omgeving. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
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