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Instemming Gedeputeerde Staten van de provincie ZuidHolland met afspraken over ontwikkelingsruimte voor het
RHIC in de volgende PAS-periode
Geachte heer Visser,
Om de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Maasvlakte 2 mogelijk te maken heeft u ons
per brief van 17 november verzocht om eerder in de Taskforce Rode Hexagonen gemaakte
afspraken met betrekking tot de beschikbaarheid van ontwikkelingsruimte te bevestigen. Middels
deze brief komen wij aan dit verzoek tegemoet.
Wij ondersteunen uw doel dat voor het RHIC in de lopende (2015-2021) en volgende PASperiode (2021- 2026) voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar komt voor (nieuwe) activiteiten
en het vaststellen van bestemmingsplannen voor ontwikkelingsgebieden in de zin van de Crisisen Herstelwet.
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.

Concreet zeggen wij daarom – binnen de ons gegeven bevoegdheden – toe dat de aan de
volgende actualisatie van het huidige PAS ten grondslag liggende gebiedsanalyses mede
betrekking zullen hebben op de volgende PAS-periode (2021 – 2026), voor zover in de eerste
PAS-periode nog sprake is van een tekort aan ontwikkelingsruimte voor het RHIC. In samenhang
daarmee zullen wij aan de Minister van LNV en het BO-PAS voorstellen het in de huidige PASperiode resterend tekort aan ontwikkelingsruimte voor het RHIC in de volgende PAS-periode via
Segment 1 beschikbaar te stellen, voor zover de gebiedsanalyses bevestigen dat die ruimte
beschikbaar zal zijn.

De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Om een structurele oplossing te vinden zal bovendien op korte termijn een interbestuurlijke
werkgroep worden ingesteld die voorstellen moet doen voor de wijze waarop het reserveren van
ontwikkelingsruimte ten laste van meerdere PAS-periodes mogelijk gemaakt kan worden.
Daarmee wordt beoogd om het PAS geen belemmering meer te laten zijn bij het voorbereidenen
vaststellen van bestemmingsplannen van ontwikkelingsgebieden in de zin van de Crisis- en
Herstelwet.
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Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas
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drs. J. Smit
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