GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2021-766323663 DOS-20210000128

Status

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Eindtermijn

A-Openbaar

16 februari 2021

20 februari 2021

Onderwerp
Kennisgeving aan PS van de overlegreactie op voorontwerpbestemmingsplan

‘Dierenpension -

Oude Polder’, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Advies
1. Vast te stellen de brief aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente PijnackerNootdorp betreffende de overlegreactie op het voorontwerpbestemmingsplan

‘Dierenpension Oude Polder’.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden geïnformeerd over de
overlegreactie die is uitgegaan op het voorontwerpbestemmingsplan 'Dierenpension - Oude
Polder' van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan PS waarin zij worden
geïnformeerd over de overlegreactie die is uitgegaan op het voorontwerpbestemmingsplan
'Dierenpension - Oude Polder' van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
1. GS-brief - Overlegreactie op voorontwerpbestemmingplan

‘Dierenpension - Oude Polder’,

gemeente Pijnacker-Nootdorp.
2. GS-brief met daarin een kennisgeving aan PS over de vooroverlegreactie op

voorontwerpbestemmingplan ‘Dierenpension
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- Oude

Polder’, gemeente Pijnacker-Nootdorp.

1

Toelichting voor het College

Gedeputeerde Staten hebben in 2018 met Provinciale Staten afgesproken om hen te informeren
over beoordeelde nieuwe ruimtelijke plannen op gevoelige locaties. Het gaat om locaties
waarover eerder een amendement of motie is ingediend (kenmerk besluit: PZH-2018673586402).

Op 7 januari 2021 heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp een voorontwerpbestemmingsplan voor
een dierenpension en een dierenbegraafplaats in de Oude Polder aangeboden. Dit ter
beoordeling in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening. In de
bijgevoegde reactie op het plan reageren Gedeputeerde Staten afwijzend op het plan omdat het
plangebied in grote mate wordt getransformeerd. Dit gaat niet samen met het beleid over

ruimtelijke kwaliteit in gebieden met een aanduiding voor ‘Recreatiegebied’ zoals hier aan de orde
is.

Provinciale Staten worden van deze reactie in kennis gesteld via een afschrift en bijgaande
aanbiedingsbrief.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft overigens in het kader van de lopende beleidsherziening
een zienswijze

ingediend met het verzoek om de aanduiding ‘Recreatiegebied’ op de

Kwaliteitskaart te schrappen in de Oude Polder zodat de ontwikkeling past binnen het provinciaal
beleid. Hierop zal in de betreffende procedure nog gereageerd worden.

Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag exclusief BTW

: € 0,00

Programma

: Programma 6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader
De provincie beoordeelt nieuwe ruimtelijke plannen op grond van de Wet ruimtelijke ordening en
toetst deze aan de Omgevingsverordening en Omgevingsvisie. Het voorontwerpplan is het eerste
moment om te reageren richting de gemeente.

2

Voorafgaande besluitvorming

Geen bijzonderheden.
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Proces

Zie onder 1.
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Participatie en rolneming

Er is geen sprake van participatie ten aanzien van deze overlegreactie.

5

Communicatiestrategie

Communicatie is niet nodig over onderhavig besluit.
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