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Bijlagen

OndeMerp

PMR/750 onderdeel Buijtenland van Rhoon;

Streefbeeld, statuten gebiedscoöperatie en

samenwerkingsovereenkomst

Geachte mevrouw Dekker,

Wrj hebben het genoegen u hierbij het'Sfreefbeeld Buijtenland van Rhoon'ter informatie toe
te zenden, inclusief de brief die wij hebben gestuurd naar de Minister. Behalve het

streefbeeld, treft u bijgevoegd ook de samenwerkingsovereenkomst met de
'Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon U.A.' aan evenals de statuten van die coöperatie.

Streefbeeld
Het streefbeeld is het breed gedragen toekomstbeeld voor het Buijtenland van Rhoon van

ondernemers, natuur- en recreatieorganisaties. Met dit plan wordt tevens voozien in de

realisatie van de doelen uit de Planologische Kernbeslissing Project Mainport Rotterdam
(PKB PMR) voor de ontwikkeling van 600 hectare hoogwaardige natuur. Het beschrijft de

wijze waarop natuur, landbouw en recreatie in het gebied 'Buijtenland van Rhoon'

samengaan.

Mijlpaal
Het project kent een lange voorgeschiedenis en wij vinden het dan ook van groot belang dat

er nu een breed gedragen streefbeeld ligrt. \ lú zien het streefbeeld als belangrijke stap in de

verdere ontwikkeling van een mooi en aantrekkelijk gebied waar natuur, landbouw en

recreatie elkaar versterken. Daarnaast is het in lijn met de ontwikkeling waarbij de provincie

meer op afstand komt te staan en waarbij de gebiedspartijen met dit gezamenlijke

uitgangspunt de handschoen oppakken om verder uitwerking te geven aan de plannen.

Als uitvloeisel van de voorgestelde aanpak is op 8 julijl. op feestelijke wijze het bijgevoegde

streefbeeld aan ons overhandigd en is de'Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon U.A"

opgericht.
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'Kansen pakken in Rhoon'
Het streefbeeld en de oprichting van de coöperatie zijn een uitwerking van het advies
'Kansen pakken in Rhoon 'van de drie kwartiermakers Op 14 september 2016 hebben

Provinciale Staten ingestemd met dit advies. Met inachtneming van de door Provinciale
Staten nader gestelde randvoorwaarden heeft u op 4 november 2016 een positief advies
gegeven aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de door de kwartiermakers
geadviseerde aanpak. Hierop heeft de staatssecretaris op 17 november 2016 ingestemd met
dit vervolg.

Verwezenlijking van het streefbeeld en duuzame instandhouding
Het streefbeeld geeft op een unieke en verifieerbare wijze invulling aan de ambitie van
hoogwaardige akkernatuur en waarbij ook de recreatiedoelen concreet zijn uitgewerkt. Het
streefbeeld vormt uiteindelijk ook de basis voor de aanpassing(en) van het vigerende
bestemmings- en uitwerkingsplan 'Buytenland van Rhoon'. ln dit beleidsdocument zien wij
een belangrijke waarborg voor de bestemming van het gebied op lange(re) termijn. De
eerste gesprekken tussen de gebiedscoöperatie, de gemeente en de provinciale organisatie
zijn hiervoor reeds gestart.

Gegeven het streefbeeld, hebben wij intensief overleg gevoerd met de (beoogde)

vertegenwoordigers van de gebiedscoöperatie. Dit heeft geresulteerd in de bijgevoegde
samenwerkingsovereenkomst. Ook in de samenwerkingsovereenkomst en de statuten van
de gebiedscoöperatie zijn bepalingen opgenomen die (juridisch) zekerheid bieden voor de
realisatie van het streefbeeld.

Tot slot
Wrj zien in de samenwerkingsovereenkomst met de gebiedscoöperatie thans het meest
geëigende middel om de doelstellingen en de inrichtingsmaatregelen uit het streefbeeld te
(doen) realisteren en daarmee aan onze verplichtingen jegens het rijk nader uitvoering te
geven. \Mj hebben de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hiervoor om

instemming gevraagd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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