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Geachte heer, mevrouw, 

Op 11 juli jongstleden bent u per brief (met kenmerk X2017.48234) geïnformeerd over de 
voortgang van de Ruimtelijke en Economische Visie Rijsenhout (hierna: Visie Rijsenhout) 
en de resultaten van de ondernemersverkenningen in de gemeente Haarlemmermeer die 
zijn uitgevoerd door de Greenport Aalsmeer (hierna: GPA). In de brief is ook aangegeven 
dat de visie Rijsenhout van 17 juli tot met 15 oktober ter inzage ligt en dat na verwerking 
van de inspraakreacties de Visie Rijsenhout in het najaar aan u als raad ter vaststelling 
wordt aangeboden. 

De planning wordt om enkele redenen niet gehaald. Hierbij spelen de provincie en LTO 
Glaskracht een belangrijke rol aangezien zij nog niet kunnen instemmen met de wijziging 
van het maatwerkgebied naar transformatiegebied voor de clusters 1 en 2 in de 
stuurgroep GPA. Over de transformatiegebieden (clusters 3, 6 en 7) is geen discussie. 

Ook lopen er diverse gelijktijdige processen in Rijsenhout die om een zorgvuldige 
onderlinge afstemming en integrale afweging vragen en veel inzet van de ambtelijke 
organisatie. 

Vanwege het bovenstaande verwachten wij de visie niet in het najaar maar in het eerste 
kwartaal van 2018 te kunnen aanbieden. Dit betekent een vertraging van enkele 
maanden. 
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Volgvel 2 

Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om het proces rond de besluitvorming van de 
Visie Rijsenhout zo spoedig mogelijk te laten verlopen. 

Tenslotte zullen wij de dorpsraad en regiegroep Rijsenhout goed informeren over de 
gewijzigde planning en de voortgang van de Visie Rijsenhout. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 


