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Ministerie van Economische Zaken 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Provincie Zuid-Holland 
T.a.v. de heer J.F. Weber 
Postbus 90602 
2509 LP DEN HAAG 

Datum 1 3 JUL 2015 
Betreft Buijtenland van Rhoon 

Geachte heer Weber, 

In de eerste plaats wil ik u feliciteren met het nieuwe coalitie-akkoord van de 
provincie Zuid-Holland en u succes wensen bij de uitvoering hiervan. Een van uw 
voornemens betreft de verdere ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon. In 
uw brief van 26 juni j l . heeft u mij gevraagd om bevestiging dat u met de 
uitvoering hiervan aan de slag kunt gaan. 
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In mijn brief van 23 september 2014 heb ik u laten weten dat ik mij kan vinden ïn 
de aanbevelingen van het advies 'Behoud de polders van het Buijtenland van 
Rhoon' van prof. dr. C.P. Veerman. 
Ik heb daarbij een drietal essentiële elementen benoemd en u een aantal 
aandachtspunten meegegeven voor de uitwerking. 

De Tweede Kamer heeft mij opgeroepen om, binnen de PKB PMR, in lijn met het 
advies-Veerman, creatief invulling te geven aan de integrale opgave voor het 
Buijtenland van Rhoon. Ik heb daarop aangegeven in overleg met u hieraan 
uitvoering te geven en de voortgang te bewaken. De Tweede Kamer heeft dit 
standpunt ongewijzigd gelaten. Ik zie geen belemmeringen om met de uitvoering 
te starten. 

Ik vertrouw erop dat u nu voortvarend aan de slag kunt om de doelstelling van 
PKB PMR voor het Buijtenland van Rhoon samen met alle belanghebbenden in het 
gebied te realiseren. Graag zie ik uw uitgewerkte voorstel voor een 
gebiedscoöperatie inclusief een actualisering van de projectplanning tegemoet. 

Hoogachtend, 

Sharon A.M. Dijksma 
Staatssecretaris van Economische Zaken 
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