
 

 

Memo 

 
Postregistratienummer:  2011I01319 
Aan:     Agendacommissie 
CC:      
Van:     College van burgemeester en wethouders 
Datum:    18 juli 2011 
Betreft: procedure behandeling OSK Oude Rijnzone en 

locatiestudie Vliko 
 

 
Geachte leden van de agendacommissie 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor een aangepaste wijze van bespreking van het 
Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone en locatiestudie Vliko in de komende 
commissieronde.  
 
In Oude Rijnzone verband is afgesproken dat alle gemeenten op dezelfde wijze het concept 
Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone en de locatiestudie Vliko behandelen. De 
locatiestudie is tot 26 augustus niet openbaar, na 26 augustus is het stuk openbaar. 
Daarmee hebben de Oude Rijnzone partners afgesproken niet voordat het DB Oude 
Rijnzone de locatiestudie Vliko heeft vrijgegeven op 25 augustus, hier in openbaarheid over 
te spreken. 
 
Wij verzoeken u om de besluitvorming Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone en de 
locatiestudie Vliko in commissie Ruimte van 23 augustus aanstaande in beslotenheid te 
behandelen. Dit omdat het rapport locatiestudie Vliko op dat moment nog niet openbaar is.  
 
Uw raad kan op 5 september 2011 wel in openbaarheid spreken over beide stukken als hij  
zijn definitieve zienswijze op het concept Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone formuleert. 
Deze procedure heeft te maken met het moment van vrijgeven van het definitieve rapport 
locatiestudie Vliko en de termijnen die nodig zijn om in december 2011 het Algemeen 
Bestuur Oude Rijnzone te laten besluiten over het definitieve Ontwikkelstrategiekader Oude 
Rijnzone. 
 
Het Dagelijks Bestuur heeft voor het zomerreces opdracht gegeven aan Arcadis om een 
locatiestudie te verrichten om een vestigingslocatie voor Vliko te vinden in de Oude Rijnzone. 
De uitkomsten uit de locatiestudie maken onderdeel uit van het concept 
Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone. De locatiestudie is gereed, maar het DB Oude 
Rijnzone komt op 25 augustus bijeen om de resultaten van de locatiestudie te bespreken en 
het rapport vrij te geven voor behandeling bij het concept Ontwikkelstrategiekader Oude 
Rijnzone.  
 
Hetzelfde DB Oude Rijnzone heeft de gemeenten gevraagd om voor 1 oktober 2011 haar 
zienswijzen te geven op het concept Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone. Het DB Oude 
Rijnzone kan dan na het verwerken van eventuele opmerkingen het concept 
Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone aanbieden aan het Algemeen Bestuur Oude 
Rijnzone ter unanieme vaststelling in december 2011. Voor 1 januari 2012 moet het 
Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone zijn vastgesteld om in aanmerking te blijven komen 
voor middelen uit het Nota Ruimtebudget.  
 


