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Onderwerp

Streefbeeld Buijtenland van Rhoon

Geacht College,

Met veel genoegen sturen wij u hierbij het 'Sfreefbeeld Buijtenland van Rhoon'dat wij op 3

julijl. hebben vastgesteld. Het streefbeeld geefi de uitwerking van de natuur- en

recreatiedoelen voor het 600 hectare grote Buijtenland van Rhoon zoals afgesproken in het

kader van de Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB

PMR). De provincie voert deze opdracht van het Rijk uit.

Het streefbeeld geeft richting aan de gebiedsontwikkeling voor het Buijtenland van Rhoon.

Voor de realisatie van het streefbeeld is de gebiedscoöperatie 'Buijtenland van Rhoon'

opgericht. Met deze coöperatie maken wij verdere afspraken over de randvoonruaarden voor

de uitvoering. De afspraken hebben wij vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Ve ran ke ri ng i n be ste m m ing spl a n
Het streefbeeld vormt wat ons betreft ook de basis voor de aanpassing(en) van het

vigerende bestemmings- en uitwerkingsplan "Buytenland van Rhoon". Wij zien in dit

beleidsdocument een belangrijke waarborg voor de bestemming van het gebied op lange(re)

termijn. De eerste gesprekken tussen u, de gebiedscoöperatie en de provinciale organisatie

zijn hiervoor reeds gestart.

Proces
Wij vragen nu eerst aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of zij ook kan

instemmen met het streefbeeld en de voorgestelde aanpak. Daarna zullen wij overgaan tot

het ondertekenen van de overeenkomst met de coöperatie. Dit is voozien na de zomer

2018.
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Tot elot
VVli vinden hat van groot belang dat Ervoor het Euijtenland van Rhoon nu een breed
godragen stroefbeeld ligt. Wj zien hot streefbeeld nadrukkelijk ale een mijlpaal in de verdere
ontwlkkeling van eon mooi en aantrckkelijk gebied waar natuur, landbouw on recreatie
elltaar voretcrken en waar de gebicdspartiJcn gezamenlijk do uitvoering oppakken.

Vanzelfsprckend zijn wij bereid om waar nodíg of wenselijk een nadero toelichting te geven

on Eventuele vragên te beantwoordon.

I'loogachtend,

Gedeputeerde Staton van Zuid-l.lolland,

soe¡starie, voorzitter,

é

drs. H.M.M. Koek

Bijlagen:

- Streefbeeld Buijtenland van Rhoon

drs. J. Smit
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