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Betreft: Beantwoording vragen bestuursovereenkomst ‘Binnenland van Rhoon’. 

Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Naar aanleiding van het persbericht ‘Buijtenland van Rhoon krijgt een volwaardige entree’ zijn namens de 
CDA fractie Albrandswaard schriftelijke vragen gesteld. Hieronder de schriftelijke beantwoording van de 
vragen. 
 
KERNBOODSCHAP 
Kennisnemen van de antwoorden op de gestelde vragen met betrekking tot de bestuursovereenkomst 
‘Binnenland van Rhoon’.  
 
VRAGEN / BEANTWOORDING 

1. De CDA-fractie heeft kennisgenomen van de bestuursovereenkomst die is gesloten met de 
provincie Zuid Holland over de 6 ha in het Binnenland van Rhoon (de ‘entree’ van het Buytenland 
van Rhoon). Was de coöperatie betrokken bij deze overeenkomst? En zo ja, op welke manier?  
Antwoord:  
Er is in het kader van inzet op de ontwikkeling van Buijtenland en aangrenzende deelgebieden, 
voortdurend overleg met betrokken personen en organisaties. In relatie tot deze 
bestuursovereenkomst is tijdens de voorbereiding o.a. overlegd met mensen en organisaties die 
op dat moment betrokken waren bij de oprichting van de gebiedscoöperatie. De coöperatie zelf 
was nog niet opgericht, dus nog niet aanspreekbaar. 
De bestuursovereenkomst voorziet overigens in een projectorganisatie met een stuurgroep 
waarin naast de betrokken portefeuillehouders van provincie en gemeente ook de voorzitter van 
de gebiedscoöperatie zitting zal hebben. 
De voorzitter van de gebiedscoöperatie, de heer Doornbos, was bij de ondertekening aanwezig.  
 

2. Kan de wethouder schetsen hoe de verdere ontwikkeling van de 6 ha eruit ziet en welke partijen 
daarbij betrokken zijn of worden?  
Antwoord: Momenteel wordt een plan uitgewerkt, waarin het gewenste programma, 
inrichtingseisen, de ontwikkelstrategie, de financiën en dergelijke worden bepaald binnen de 
gestelde kaders. Het streven is om het concept voor de zomer gereed te hebben, maar op 
onderdelen kan dat langere tijd vergen. Dit plan wordt onder gemeentelijk projectleiderschap 
opgesteld in overleg met relevante partijen, waaronder natuurlijk de gebiedscoöperatie en de 



  
 
 
 
  
  
 

provincie, maar bijvoorbeeld ook stichting ARK, stichting Zuid-Hollands Landschap, de Buytenhof 
en omwonenden. 
 

3. De gemeente blijft eigenaar van de 6 ha. Worden deze gronden alsnog verkocht of verhuurd aan 
partijen die initiatieven willen ontplooien op de 6ha? En zo ja, tegen welke prijs (gelet op de 
eerder door de gemeente afgegeven grondprijs van 100 euro p/m)?  
Antwoord:  
Naar verwachting zullen de gronden alsnog verkocht of verhuurd gaan worden. Wellicht zijn er 
ook andere opties denkbaar. Afhankelijk van de programmatische invulling en de bijbehorende 
juridische constructies zal te zijner tijd de grond- of huurprijs bepaald worden.  
Randvoorwaarde is het gemeentelijke financiële kader zoals vastgesteld door de gemeenteraad 
in het MPO2017. 

 
4. Hoe verhoudt deze bestuursovereenkomst zich tot de 15 ha aan de andere kant van de 

leidingstraat? Is de gemeente nog steeds eigenaar van deze gronden?  
Antwoord: De gemeente is nog steeds eigenaar van deze gronden. Deze 15 hectare ligt in het 
provinciaal projectgebied Buijtenland van Rhoon en is onderdeel van de bestuursovereenkomst. 
Voor de 15 hectare wordt in samenhang met de 6 hectare in overleg met de betrokken partijen 
het plan integraal uitgewerkt passend binnen het Streefbeeld voor het Buijtenland. 
 

5. Voor de entree van het Buytenland wordt ook gesproken over een toegangsweg. Kan de 
wethouder schetsen hoe deze toegangsweg eruit komt te zien, dat wil zeggen: voor doorgaand 
autoverkeer of gericht voor auto’s en fietsers?  
Antwoord: Zoals in onze beantwoording van eerder gestelde raadsvragen van 6 november 2018 
(RIB 1360912) staat aangegeven, zal in de uitwerking worden bepaald of en op welke wijze de 
toegang naar het Buijtenland wordt aangelegd. 
 

6. De gemeenteraad heeft zich eerder uitgesproken over een toegangsweg naar het Buytenland. 
Hoe verhoudt deze toegangsweg zich tot de leidingstraat, welke zal moeten worden gekruist door 
de toegangsweg?  
Antwoord: Zie het antwoord bij vraag 5 en de eerdere beantwoording van 6 november 2018 
(RIB 1360912). 
 

7. Kan de wethouder op korte termijn de begeleidingscommissie bij elkaar roepen?  
Antwoord: Wij gaan graag op korte termijn met de begeleidingscommissie in gesprek over 
Binnenland. 

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

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


