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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-765657125 DOS-2021-

0000297

Onderwerp

Planvorming Waspeencentrum gemeente Noordwijk

Advies

1.  Vast te stellen de bestuurlijke reactie aan de gemeente Noordwijk over het niet hanteren van

de afgesproken werkwijze inzake de planvorming van het Waspeencentrum.

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting Planvorming Waspeencentrum gemeente

Noordwijk.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

Voorstel reactie Waspeencentrum Noordwijk

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 9 maart 2021 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Naar aanleiding van een vraag van een raadslid van de gemeente Noordwijk over de mening van

de provincie over een plan voor een waspeencentrum aan de Leidsevaart in Noordwijk zijn wij

ambtelijk op de hoogte gekomen van het bestaan van dit plan. Er is geen e-formulier voor het

indienen van ruimtelijke plannen ingevuld door de gemeente, noch is het plan op een andere

wijze actief door de gemeente onder onze aandacht gebracht.  

Bij het raadplegen van de door de gemeente opgestelde planstukken, blijkt dat de gemeente stelt

dat het plan wel is afgestemd met een, bij naam genoemde, voormalige provinciale ambtenaar.

Uit nader contact met de gemeente blijkt dat hier wordt gedoeld op de omstandigheid dat de

verantwoordelijke wethouder van de gemeente Noordwijk tijdens een vergadering van het

Overlegplatform Greenport RO, in reactie op een vraag van een deelnemer aan het overleg, heeft

geantwoord dat het gebruik past in het geldende bestemmingsplan. Bij dit overleg was een

provinciaal ambtenaar aanwezig.  

 

Indien het plan op reguliere wijze aan ons was aangeboden dan hadden we geconcludeerd dat er

in de ruimtelijke onderbouwing van het plan is verwezen naar verkeerde artikelen uit de

provinciale verordening en dat er aandachtspunten met betrekking tot de omgang met de

ruimtelijke kwaliteit zouden zijn meegegeven. Geadviseerd wordt om de in de bijlage voorgestelde

bestuurlijke reactie te geven op het gevolgde proces in de planvorming van het Waspeencentrum.

Voorgesteld wordt aan de gemeente Noordwijk kenbaar te maken dat de provincie niet content is

met de gehanteerde werkwijze in de planvorming en (vermeende) communicatie betreffende het

Waspeencentrum Noordwijk. De handelswijze van de gemeente is niet conform de gemaakte

afspraken omtrent de werkwijze bij ruimtelijke plannen.

Financieel en fiscaal kader

•  Totaalbedrag exclusief BTW: n.v.t.

•  Programma: Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland  

•  Financiële risico’s: n.v.t.

Juridisch kader

n.v.t.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Besluitvorming door GS over de werkwijze bij ruimtelijke plannen die is toegelicht in de brief

“Inwerkingtreding omgevingsbeleid en beoordeling ruimtelijke plannen”, van 16 mei 2019. Gericht

aan alle gemeenten in Zuid-Holland, met kenmerk PZH-2019-693032517.

 

3 Proces

 

De gemeenteraad heeft al een verklaring van geen bedenkingen aangenomen over dit plan. De

raad is alvorens deze verklaring op de hoogte gesteld van de niet juist doorlopen werkwijze
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omtrent de planvorming en de ambtelijke opmerking vanuit de provincie. De zienswijzeperiode is

ook al verlopen. De vaststelling dient nog gepubliceerd te worden.

 

4 Participatie en rolneming

 

Er zijn wettelijke taken waar de provincie verantwoordelijkheid in heeft en er blijven waarden die

beschermd moeten worden. Dat levert soms wel spanning tussen de representatieve en

participatieve democratie op. Participatie vraagt tijd, capaciteit en middelen. Ongeacht of wel of

niet voor participatie gekozen wordt, blijft het van groot belang om betrokkenen tijdig en open te

informeren: wat gaat er gebeuren, waarom en wanneer. Dit heeft niet kunnen plaats vinden

doordat de provincie niet is betrokken.  

 

5 Communicatiestrategie

 

Het versturen van de bestuurlijke reactie op de planvorming van het Waspeencentrum, gericht

aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk.


