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

Gemeenteraad van Albrandswaard 
p/a de griffie 

Uw brief van:  Ons kenmerk: 1354959 
Uw kenmerk:  Contact: P. Duijzer 
Bijlage(n):  Doorkiesnummer: +31180451597 
  E-mailadres: p.duijzer@bar-organisatie.nl 
  Datum: 2 oktober 2018 

Betreft: Bestuursovereenkomst ‘Poort Buijtenland van Rhoon’

Geachte raadsleden, 

INLEIDING
In het Beraad en Advies Ruimte van maandag 17 september jl. is het voornemen besproken van het college 
om de bestuursovereenkomst Ontwikkeling Stadslandgoed ‘Poort Buijtenland van Rhoon’ te sluiten met de 
provincie. Hieronder de schriftelijke beantwoording van de nog openstaande vragen. 

KERNBOODSCHAP
Kennisnemen van de antwoorden op de vragen die zijn gesteld over het Beeldvormend Raadsvoorstel 
1337596 bestuursovereenkomst Ontwikkeling Stadslandgoed ‘Poort Buijtenland van Rhoon’. 

VRAGEN
Verkoop gronden 
In het beeldvormend raadsvoorstel staat abusievelijk dat 21 hectare verkocht zal worden aan de 
provincie. Dit is niet het geval. De 15 hectare in recreatiegebied Buijtenland wordt verkocht aan de 
provincie. De 6 hectare van de locatie Binnenland is in handen van de gemeente.  

Zeggenschap gemeente 
De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de bestemming van haar grondgebied. De gemeenteraad 
zal in de verdere uitwerking van het plan worden meegenomen. Eventuele afwijkingen van de door de 
gemeenteraad vastgestelde kaders zijn op dit moment niet voorzien, maar zullen ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd. 
Voor de 15 hectare geldt dat het tot het provinciaal projectgebied Buijtenland behoort, waarop de PKB-
PMR als hoger kader van toepassing is en blijft, binnen welk kader de gemeentelijke zeggenschap over 
de bestemming haar ruimte en beperkingen vindt. De bestuursovereenkomst en daaruit voortvloeiende 
projectmatige afstemming met de provincie versterkt de gemeentelijke positie en invloed. 
Voor de 6 hectare van de locatie Binnenland geldt bovendien dat de gemeente als grondeigenaar grip 
heeft op de ontwikkeling.  

Financieel risico 
Randvoorwaarde voor de bestuursovereenkomst zijn de gemeentelijke financiële kaders zoals door de 
gemeenteraad vastgesteld in het MPO2017. De planuitwerking dient binnen deze kaders te blijven. Mocht 
dit niet haalbaar blijken te zijn, dan zullen de afwijkingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij de 



halfjaarlijkse behandeling van het MPO/MPOt wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van 
zaken. 

Begeleidingscommissie 
Op dit moment is er door de gemeenteraad geen begeleidingscommissie ingesteld. Om deze reden kon 
het voornemen tot ondertekening niet worden voorgelegd aan de begeleidingscommissie. Zodra deze 
commissie is ingesteld zullen zij worden betrokken bij het vervolgproces.  

Sportvelden 
De in het verleden met de buurgemeente Barendrecht gemaakte afspraken over veldsport op de locatie 
Binnenland zijn in overleg met Barendrecht al afgehandeld en niet meer van toepassing. Al sinds het 
raadsbesluit van 25 januari 2010 wordt voor deze locatie gekeken naar een andere ruimtelijk-functionele 
invulling en dat lijkt nu samen met de provincie in relatie tot Buijtenland goede perspectieven te bieden. 
Zoals uit de brief van de provincie van 18 december 2017 blijkt, is verplaatsing van het sportpark aan de 
Omloopseweg naar de locatie Binnenland, niet aan de orde aangezien de provincie een dergelijk verzoek 
zal afwijzen. De 6 hectare zijn overigens te weinig als locatie voor het complex van de Omloopseweg. 

CONCLUDEREND
Het college vertrouwt erop met deze raadsinformatiebrief duidelijkheid te hebben gegeven ten aanzien 
van de adviezen en vragen, die tijdens de behandeling in het Beraad en Advies Ruimte van 17 
september jl. aan de orde zijn geweest. Aangezien de bestuursovereenkomst past binnen de opdracht 
van de gemeenteraad (MPO2017) en de door haar gestelde kaders, zal het college daarom overgaan tot 
ondertekening van de bestuursovereenkomst. 

VERVOLG
Het aangaan van de bestuursovereenkomst is de start van de samenwerking tussen de gemeente en de 
provincie om te komen tot een ruimtelijk en financieel haalbare ontwikkeling van deze locatie.  Na de 
ondertekening zal met de provincie een gezamenlijke projectorganisatie worden ingericht om de 
uitvoering van de bestuursovereenkomst te kunnen organiseren. 
In onderlinge samenwerking zal een visie voor de locatie worden opgesteld, waarin het programma, de 
uitgangspunten en randvoorwaarden nader worden uitgewerkt. Deze visie zal aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd.  

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


