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Geachte raadsleden,
INLEIDING
De kwartiermakers die in opdracht van de provincie de mogelijkheden hebben verkend van een
gebiedscoöperatie voor het Buijtenland van Rhoon, hebben volgens planning hun verkenning recent
afgerond.
Het provinciebestuur moet op een aantal punten nog met de betrokken agrariërs overeenstemming
verkrijgen. De publicatie van hun bevindingen wacht op het moment dat op alle punten de gewenste
duidelijkheid kan worden geboden.
Tot dat moment is de inhoud van de rapportage en het advies onbekend, ook voor de in de
verkenning meest nauw betrokken partijen.
KERNBOODSCHAP

Ons college wacht de ontwikkelingen en de bevindingen en gevolgtrekkingen van de kwartiermakers
af. Een reactie en (eventuele) stellingname is pas mogelijk na het beschikbaar komen van de
rapportage.
T OELICHTING
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben vorig jaar drie kwartiermakers gevraagd de
mogelijkheden te verkennen van een gebiedscoöperatie voor het Buijtenland van Rhoon. Deze
coöperatie moet de ontwikkelingen in het gebied initiëren en begeleiden. Aan de basis hiervan liggen
het advies “Behoud de polders van het Buijtenland van Rhoon!” (Prof. Dr. C.P. Veerman, 5 juni 2014)
en de visie “Levend Buijtenland van Rhoon” van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
(opgesteld in opdracht van de Vereniging Agrarische Belangen). Centraal vraagstuk bij de verkenning
is de rol van belanghebbenden.
De kwartiermakers leggen nu de laatste hand gelegd aan hun rapportage. Publicatie is mede
afhankelijk van het lopende overleg tussen provincie en agrariërs over de laatste punten waarop nog
verschil van inzicht bestaat. Zoals al gezegd is, tot het moment van publicatie, de inhoud van de
rapportage ook voor de direct betrokken partijen onbekend. Ook de gemeente moet dus de
bevindingen en gevolgtrekkingen van de kwartiermakers afwachten.

Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl

CONSEQUENTIES
Om verwarring en speculatieve discussie tegen te gaan gaat het college tot de publicatie echter niet in
op de nog te publiceren rapportage van de kwartiermakers; noch inhoudelijk, noch procesmatig.
Mocht er aanleiding zijn, dan zal het college een beknopt informatief persbericht uitbrengen conform
bovenstaande toelichting.
VERVOLG
Na publicatie van de rapportage van de kwartiermakers gaat het college in overleg met de raad om
zijn standpunt en de gevolgtrekkingen nader te bepalen.
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