
1/3

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-630939987 (DOS-2017-

0008252)

Contact

mr. E. Sprietsma

070 - 441 62 47

e.sprietsma@pzh.nl

Onderwerp

Verlening ontheffing ex art. 3.2 Verordening Ruimte 2014 voor uitbreiding Sportpark Elsgeest te 

Voorhout, gem. Teylingen

Publiekssamenvatting

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 19 december 2017 besloten de gemeente 

Teylingen een ontheffing van de bepalingen van de Verordening ruimte te geven voor de 

uitbreiding van Sportpark Elsgeest in Voorhout. De ontheffing is nodig omdat de uitbreiding 

plaatsvindt op gronden die beschermd zijn vanwege de landschappelijke openheid ter plaatse.   

GS onderschrijven dat er sprake is van een structurele behoefte aan extra sportvelden in 

Voorhout en dat daarin niet geheel kan worden voorzien op het bestaande Sportpark Elsgeest. 

Verder onderkennen GS dat realisering van de noodzakelijke extra sportvelden op een andere 

locatie dan Elsgeest, redelijkerwijs niet mogelijk is. Andere locaties dan Elsgeest zijn ofwel ook 

beschermd (als open gebied of bollengrond) ofwel niet goed bereikbaar. Door overleg tussen de 

gemeente en de provincie is de uitbreiding compact en sluit deze goed aan bij het omringende 

landschap..

Advies

1. Te verlenen de ontheffing van artikel 2.2.1, lid 2, onder a, van de Verordening ruimte 2014 

voor de uitbreiding van het Sportpark Elsgeest te Voorhout, gemeente Teylingen, onder 

voorbehoud dat de reacties uit Provinciale Staten geen aanleiding geven tot heroverweging 

van genoemd besluit;

2. Vast te stellen de GS-brief voor Provinciale Staten waarin zij worden geïnformeerd over de 

verleende ontheffing, conform de ‘Protocolafspraken met betrekking tot de Wro 

bevoegdheden van PS en GS’;

3. Vast te stellen de brief aan de gemeente Teylingen waarmee de ontheffing onder 1 wordt 

medegedeeld, conform bijgevoegd concept;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verleende ontheffing voor de uitbreiding van 

Sportpark Elsgeest te Voorhout, gemeente Teylingen.

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar mr. E. Sprietsma Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Murk, PJCM digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 19 december 2017
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Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. Besluit ontheffing ex art 3.2 Verordening ruimte 2014 voor de uitbreiding van het Sportpark Elsgeest 

te Voorhout, gemeente. Teylingen.

2. GS-brief waarmee PS worden geïnformeerd over het voornemen van GS om ontheffing te verlenen 

voor de uitbreiding van het Sportpark Elsgeest te Voorhout, gemeente. Teylingen.

3. Brief van B&W van Teylingen met ontheffingsaanvraag
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1 Toelichting voor het College

Zie hiervoor de motivering in het voorstel voor het ontheffingsbesluit.

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiele consequenties

Juridisch kader

De ontheffing is gebaseerd op artikel 3.2 van de Verordening ruimte, waarin de in artikel 4.1a van 

de Wet ruimtelijke ordening opgenomen criteria op grond waarvan ontheffing kan worden 

verleend zijn overgenomen. In het besluit wordt gemotiveerd waarom in dit geval aan die criteria 

wordt voldaan. De ontheffing zal worden gebruikt ten behoeve van het gemeentelijke 

planologische besluit, waarmee de uitbreiding van het sportpark mogelijk wordt gemaakt.

2 Proces

Geen bijzonderheden

3 Communicatiestrategie

De gemeente Teylingen wordt per brief geïnformeerd zodra het besluit voor ontheffing definitief is 

(na de voorhangprocedure PS). Voor het overige vindt er geen communicatie plaats over deze 

ontheffing. 
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