
 
 
Kort verslag van het overleg over de gebiedsvisie de Bonen op 28 oktober 2004 ten 
deelgemeentehuize. 
Aanwezig: Hilde Noordtzij(voorzitter/deelgemeente), Rob Rijlaarsdam(deelgemeente), 
Marcel Bosman(dienst Stedebouw en Volkshuisvesting, Stadsdeel West), Albert 
Aartsen(Stichting Het Zuid-Hollands Landschap), Jacqueline Reinders(provincie Zuid-
Holland), Leen Vreugdenhil(Stichting de Bonnen) 
 
Afwezig: G. Heutink(Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam), een vertegenwoordiger van het 
Hoogheemraadschap van Delfland, Mw. L. Claessens(WLTO)  en J.C. van Duijn (ROM 
Rijnmond). 

 
De voorzitter opent, heet allen welkom en verontschuldigd zich voor de late verzending. 
De status van het voorontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied zal worden behandeld bij 
agendapunt 7. 
2). Verslag van de vergadering van 16 september 2004. 
Albert Aartsen zegt dat hij heeft gezegd dat de agrarische activiteiten extensiever zouden 
moeten worden, zonder akkerbouw. 
Marceel Bosman stelt dat eerst de financiën geregeld moeten zijn, alvorens de concept 
opdracht opgesteld kan worden. 
3). Financiële bijdragen. 
Marcel heeft niet binnen de gestelde termijn duidelijkheid verkregen over de financiële 
bijdragen. Daarom is er thans nog geen concept opdracht beschikbaar 
De Stichting Het Zuid-Holland Landschap levert een financiële bijdrage, alsook het 
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. De deelgemeente beschikt in principe over budget. 
Jacqueline Reinders informeert naar de hoogte van de gewenste bijdrage. Zij wijst op het 
positieve aspect van het versnellen van de beoogde doelen. 
Zij wijst ook op een mogelijke rol van de regio. 
4). Financiën. 
Marcel schat de kosten voor de gebiedsvisie op zo’n � 30.000,--. Hij wijst ook op het belang 
van draagvlak tussen partijen. Derhalve worden tussentijds  partijen geconsulteerd. 
Leen Vreugdenhil wijst op de (dringende) tijdslimiet. 
Marcel meldt dat er contact is geweest met de bureaus Waardenburg en DLV. 
Hij verklaart in beginsel bereid te zijn op te treden als opdrachtgever. Hij zal nog wel de 
juridische gevolgen hiervan nagaan. 
Leen Vreugdenhil meldt wethouder Pastors te hebben gesproken. Pas als het mis gaat komt 
de gemeente Rotterdam in beeld. 
Albert stelt wel voor om wethouder Bolsius ook op de hoogte te stellen van de planvorming. 
Hilde neemt dit mee. 
Ook moet de verantwoordelijke Gedeputeerde worden geïnformeerd. 
Marcel meldt dat over de concept opdrachtformulering en het plan van aanpak een 
consultatieronde per e-mail zal worden gehouden. 
5). Stuurgroep. 
Dit wordt gelet op de stand van zaken van het planproces als een te voorbarig punt 
vooruitgeschoven. Wel is het gevoelen dat bestuurders die instrumenten in handen hebben, 
tot uitvoering willen komen. 
6). Mededelingen. 
Afgesproken wordt dat Hilde alle bestuurlijk betrokkenen informeert 
Er zal nog apart contact worden opgenomen met de vertegenwoordigster van de WLTO. 
Hilde schetst de demissionaire status van het dagelijks bestuur. Oorzaak is een conflict 
tussen de coalitiepartijen, niet tussen de leden van het dagelijks bestuur. Er is inmiddels door 
de deelraad een informateur aangezocht. Deze moet binnen twee weken rapporteren. 



De uitvoering van de gebiedsvisie voor de Bonnen loopt geen gevaar. Hieraan ligt een 
unaniem aangenomen motie in de deelraad ten grondslag. 
Verder deelt zij mede dat de Floriade 2012 niet in de Oranjebuitenpolder zal plaatsvinden. 
Zij heeft er op aangedrongen dat er een(nieuwe) projectleider op de Oranjebuitenpolder 
wordt gezet, zodat er vaart komt in de uitvoering van het ontwikkelingsplan komt. De 
provincie ondersteunt dit verzoek. 
Ditzelfde geldt voor het voorontwerp bestemmingsplan. 
Hierin zitten ook elementen als een grond- en slibbank en 30 woningen(landgoed). 
De 2e ontsluitingsweg is inmiddels van de oostzijde van het Nieuw Oranjekanaal (definitief) 
naar de westzijde van het kanaal verhuisd. 
De stand van zaken van de 2e ontsluitingsweg zal in een notitie worden toegelicht. 
Erik Scholten is de nieuwe projectleider voor de weg. 
7). Bestemmingsplan Landelijk Gebied. 
Albert zegt dat de reactie van het Zuid-Hollands Landschap reeds is geschreven. Dit behoeft 
niet opnieuw. Hierin wordt ook iets gezegd over de begrenzing van de ecologische zone. 
Er zal een exemplaar van het voorontwerp aan de Stichting de Bonnen worden gezonden en 
de portefeuillehouder 
 
De volgende bijeenkomst vindt plaats opdonderdag 2 december 2004 om 14.30 uur in het 
deelgemeentehuis. 
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