
 

  

 
 

Betreft: Conceptvisie Landschapstafel Groen IJsselmonde 

Poortugaal, 4 april 2019 

 

Geacht College, 

Hierbij ontvangt u de conceptvisie ‘Landschapspark eiland IJsselmonde’ van de Landschapstafel 

Groen IJsselmonde. Wij stellen het op prijs als u en uw raad kennis willen nemen van deze 

conceptvisie. Ook bieden wij graag de gelegenheid om op deze conceptvisie te reageren. 

De Landschapstafel Groen IJsselmonde is een bestuurlijke samenwerking tussen de zes gemeenten 

op IJsselmonde (Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam en 

Zwijndrecht), het Waterschap Hollandse Delta, de Stichting Zuid-Hollands Landschap, 

Staatsbosbeheer en de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. De landschapstafel maakt zicht 

sterk voor een hoge biodiversiteit en een recreatief aantrekkelijk groen landschap en versterkt 

daarmee het vestigingsklimaat. Samenhang tussen gebieden en samenwerking tussen gemeenten 

onderling en tussen gemeenten en andere partijen is hierbij nodig. Dit kan alleen gebaseerd op een 

gezamenlijke visie: het nu voorliggende document. 

Deze toekomstvisie heeft een tijdshorizon van 20 jaar. Daarmee willen de deelnemers aan de 

landschapstafel voor een langere tijd het groene landschap borgen en richting bieden voor een 

kwalitatief goede ontwikkeling. Deze visie dient twee doelen. In de eerste plaats geven de partijen 

die zitting hebben in de landschapstafel hiermee aan wat de belangrijkste speerpunten zijn voor de 

komende jaren ten aanzien van natuur, landschap en recreatie. Daarmee dient deze visie ook als 

onderlegger voor de aanvraag van provinciale middelen voor de realisatie van groene en recreatieve 

projecten in het gebied. Daarnaast biedt het document een regionaal afgestemd beleidskader voor 

de verschillende gemeenten. De visie komt daarmee niet in de plaats van vigerend gemeentelijk 

beleid maar de visie biedt wel een basis voor nog op te stellen gemeentelijke (omgevings-) visies.  

Wij vertrouwen erop dat de conceptvisie in uw gemeente enthousiast wordt ontvangen.  

Als u of uw raad de opstellers van de visie nog iets wilt meegeven dan horen wij dat graag vóór 1 juni 

2019.  Reacties kunt u richten aan: 

Gemeente Hendrik-Ido Ambacht 

t.a.v. Henkjan Stolk, penvoerder Landschapstafel IJsselmonde 

Postbus 34 

3340 AA Hendrik-Ido Ambacht 

e-mail: h.stolk@h-i-ambacht.nl 

 

Hoogachtend, 

 
drs. Hans-Christoph Wagner 

Voorzitter Landschapstafel Groen IJsselmonde 

Gemeente Ridderkerk 

T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders  

Postbus 271 

2980 AG Ridderkerk 

mailto:h.stolk@h-i-ambacht.nl

