
Poortugaal, 25 november 2013

Geachte raadsleden,

Al maandenlang vinden er gesprekken plaats tussen Provincie Zuid-Holland, gemeente en 
agrariërs in het Buijtenland van Rhoon over de rol van de huidige agrariërs in het gebied. 
Vanuit de betrokken bestuurders in het Bestuurlijk Overleg is aangegeven dat het de voorkeur 
heeft dat agrariërs zelf in een intensief participatietraject worden betrokken bij de 
planvorming. Hun eigen bedrijfsplannen voor de toekomst gelden dan als hun vertrekpunt. 
Het voorlopige inrichtingsplan dat op deze manier tot stand komt zou dan in het begin van 
2014 worden getoetst aan het huidige bestemmingsplan. Op basis daarvan kan dan de 
beoordeling plaatsvinden op welke punten het gezamenlijke plan voldoet aan het 
bestemmingsplan en zo niet, op welke punten de bereidheid bestaat bij 
Rijk/Provincie/gemeente om het bestemmingsplan aan te passen.

De agrariërs hebben met hun eigen adviseurs een eerste verkenning naar de mogelijkheden 
gedaan en zijn bereid dit plan op te gaan stellen. Daarbij is de vraag naar voren gekomen om 
de ruimte te krijgen om een integraal plan te maken waarin ook (nut en noodzaak en tracé van
) de ontsluitingsweg onderdeel van de ontwerpopgave is. Vanuit die invalshoek heeft ons het 
verzoek bereikt om geen besluiten te nemen over de ontsluitingsweg die een open discussie 
hierover zouden kunnen beperken.

Vanwege het belang van een gezamenlijk en gedragen plan op basis van lokaal 
ondernemerschap, is het college van mening dat het besluit over het tracé voor de 
ontsluitingsweg door de Rhoonse Weide nu beter uitgesteld kan worden. Dat willen wij u dan 
ook in de raadsvergadering mondeling voorstellen. Onderdeel van het voorstel dat wij hebben 
gedaan is echter ook de programmatische verbreding van de mogelijkheden die aan 
ondernemers worden geboden in de Rhoonse Weide (beslispunt 4). Om de lopende 
gesprekken met recreatieve ondernemers niet te hoeven onderbreken, zullen wij u verzoeken 
dit besluit wel te nemen.

De druk op de planning om de ontsluitingsweg in ieder geval in de Rhoonse Weide snel aan te 
leggen, kwam voort uit de wens van de Provincie en de Stadsregio om de ontsluitingsweg 
gebruiksklaar te hebben op het moment van de oplevering van de Groene Verbinding over de 
A15, in mei 2014. Met de Stadsregio en de Provincie zullen wij in overleg gaan over de 
gevolgen van uitstel van een besluit over het tracé.

Met vriendelijke groeten.

College van B&W


