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Graag brengen wij u op de hoogte van nieuwe stappen in de ontwikkeling van de polders 
van het Buijtenland van Rhoon. U ontvangt deze brief omdat wij u kennen als 
belanghebbende. 
 
In het najaar 2013 groeide het publieke verzet tegen de doelen van het project Buijtenland 
van Rhoon. Dat mondde uit in een periode van debat in (commissies van) de Tweede 
Kamer. Als gevolg daarvan heeft oud-minister Veerman in opdracht van de provincie Zuid-
Holland onderzoek gedaan naar de mogelijkheden ter vergroting van het draagvlak in de 
streek. Hij heeft daarbij ook het alternatieve plan van een aantal agrariërs en de Vereniging 
Nederlands Cultuurlandschap, bekend als het “Boerenplan”, betrokken.  
 
Na het advies Veerman  is op diverse niveau’s uitvoerig gepraat, en in de Tweede Kamer zijn 
moties aangenomen en hebben de initiatiefnemers van het burgerinitiatief “STOP project 
Buytenland nu!”  hun wensen toegelicht.  
 
Op basis van al het voorgaande en rekening houdend met de gestelde kaders komen wij tot de 
conclusie dat het advies van de heer Veerman een goed uitgangspunt biedt  voor het vervolg.  

 
De provincie heeft de  rijksopdracht voor de gebiedsontwikkeling te vervullen, en wil dit 
graag nu op een andere wijze dan in het verleden oppakken, door deze opdracht samen met 
het gebied in te vullen. Vanzelfsprekend is de gemeente Albrandswaard een belangrijke 
partner in deze ontwikkeling, wordt samenwerking gezocht met alle belanghebbenden en 
niet in de laatste plaats met de agrariërs.  
 
Als eerste stap in de uitwerking van het advies heeft de provincie een drietal onafhankelijke 
deskundigen van statuur gevraagd om als kwartiermakers samen met de regio conform het 
advies Veerman “een coöperatie voor gebiedsontwikkeling Buijtenland van Rhoon” uit te 
gaan denken.   
Deze kwartiermakers zijn de heren Co Verdaas (oud-kamerlid en oud- gedeputeerde), Jan 
de Groot (oud-bestuurder WLTO) en Jan Jaap de Graaf (oud-algemeen directeur 
Natuurmonumenten). 
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Er is veel tijd verloren gegaan en daarmee is er ook lange tijd onzekerheid voor alle partijen 
blijven bestaan. Nu is het zaak om aan deze onzekerheid een einde te maken en in 
gezamenlijkheid vorm te geven aan de toekomst van het gebied.  
 
Na een korte inwerkperiode zullen de kwartiermakers na de zomer zich aan u voorstellen en 
contact met u opnemen omdat u belanghebbend bent en/of mogelijk een rol wilt of kunt 
hebben bij de oprichting van de gebiedscoöperatie. 
 

Wij hopen u naar tevredenheid te hebben geïnformeerd en zien uit naar een vruchtbare 
samenwerking. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met de heer Bert Jacobs van de provincie of de heer  Peter Wunderink van 
de gemeente Albrandswaard. 

 

Contactgegevens: 

 

Bert Jacobs     Peter Wunderink 

Programmamanager    Regisseur gemeente Albrandswaard 

Afdeling Projecten en Programma’s  Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal 

T 070 441 7191 | M 06 29242069   Postbus 1000, 3160 GA Rhoon 

hc.jacobs@pzh.nl    Telefoon: (010) 50 61 742 

Provincie Zuid-Holland | Zuid-Hollandplein 1 E-mail: p.wunderink@albrandswaard.nl 

Postbus 90602 | 2509 LP Den Haag  Website: www.albrandswaard.nl 

www.zuid-holland.nl   

 

 

 

Met vriendelijke groet,   

  

  

mr. J.F. (Han) Weber    

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.   
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