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Planvorming Waspeencentrum gemeente Noordwijk 

 

Geacht college,  

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.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

In de commissievergadering Ruimte van Noordwijk (d.d. 14-01-2021) heeft u zich kortheidshalve 

op het standpunt gesteld dat de voorgenomen ontwikkeling van het ‘’Waspeencentrum Noordwijk”

op de locatie van bedrijf “Jongeneel” langs de Leidsevaart in Noordwijk in overeenstemming is

met provinciaal beleid. Bij het raadplegen van de door u opgestelde stukken, met betrekking tot

deze ontwikkeling, geeft u aan dat afgestemd is met een bij naam genoemde provinciale

ambtenaar.

Het hiervoor genoemde geeft voor ons aanleiding tot het verzenden van deze brief. Wij zijn niet

conform geldende afspraken formeel door u betrokken bij de planvorming. Het door u aanhalen

van de naam van een provincieambtenaar en wijzen op zijn vermeende instemming , vinden wij

ongepast en u geeft bovendien een onjuiste voorstelling van zaken. Onderstaand geven wij u een

korte toelichting op provinciale regels en positie van de provincie in het Greenport overleg RO.

Aanbieden van ruimtelijke plannen aan de provincie

Alle bestemmingsplannen (inclusief daarmee vergelijkbare besluiten) dienen te voldoen aan het

ruimtelijk beleid van de provincie Zuid-Holland. Dit is vastgelegd in de Omgevingsvisie Zuid-

Holland, de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 (afdeling 6.2 bestemmingsplannen) en het

Programma ruimte. 

Vanaf april 2012 bestaat het e-formulier ‘aanbieden ruimtelijk plan’ waarmee gemeenten plannen

bij de provincie aanbieden. Aan de hand van deze e-formulieren beoordeelt de provincie hoe het

gemeentelijk plan zich verhoudt tot de gestelde regels. Voor elk gemeentelijk plan dient het e-

formulier ingevuld en aan de provincie te worden toegezonden.

Deze werkwijze is in lijn met de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening en de

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, waarin is aangegeven dat de provincie in het

planproces moet worden betrokken indien de provincie belast is met de behartiging van belangen

die in het plan in het geding zijn. Deze werkwijze is te vinden op de website van de provincie.

http://www.zuid-holland.nl
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Bovendien is op 16 mei 2019 deze werkwijze nog een keer apart toegelicht in een brief over de

inwerkingtreding omgevingsbeleid en beoordeling ruimtelijke plannen.

Overlegplatform Greenport RO

In uw reactie op technische vragen uit de gemeenteraad van 26 januari 2021 schrijft u

kortheidshalve: “De vestiging van het waspeencentrum op de locatie aan de Leidsevaart te

Noordwijk is bij herhaling aan de orde geweest in het regionaal Maatwerkoverleg. Daarbij was

een vertegenwoordiger van de provincie Zuid-Holland aanwezig. In het Maatwerkoverleg zijn

vanwege de provincie geen opmerkingen gemaakt ten aanzien van de voorgenomen vestiging

van het waspeencentrum.”. Aan de hand van deze reactie is ons gebleken dat hier het

Overlegplatform Greenport RO wordt bedoeld in plaats van het zogenaamde Maatwerkoverleg. 

Het Overlegplatform Greenport RO beoogt de verschillende stakeholders die bij de greenport

betrokken zijn, bij elkaar te brengen. Naast de betrokken gemeenten nemen o.a.

vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de bollensector, de LTO, cultuurhistorische- en

natuurverenigingen, de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en de provincie Zuid-Holland deel

aan dit overleg. Het platform geeft onder andere op verzoek van een gemeente advies over

voorliggende vragen of casussen die afwijken van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport

of plannen die in strijd zijn met provinciale regelgeving. 

Het Waspeencentrum op de locatie Leidsevaart 228A heeft niet ter advisering op de agenda

gestaan van het Overlegplatform Greenport RO. Uit het verslag van 16 oktober 2020 blijkt dat, bij

de vaststelling van het verslag van 15 juli 2020, één van de deelnemers aan dit overleg vraagt of

de gemeente Noordwijk een maatwerkadvies vraagt aan de andere leden in het Overlegplatform

Greenport RO m.b.t. het Waspeencentrum. De wethouder reageert in het Overlegplatform

Greenport RO dat: “Er is dan ook geoordeeld, dat het gewenste gebruik passend is binnen de ter

plaatse geldende bestemming. Gemeente Noordwijk heeft een uitgebreide vergunningsprocedure

gevoerd. De procedure is inmiddels ver gevorderd: ter inzage ontwerpbeschikking en

ontwerpverklaring van geen bedenkingen gemeenteraad.”   Het plan lag vanaf 15 juli 2020 voor 6

weken ter inzage. Bovenstaande mededeling van de wethouder in het Overlegplatform Greenport

RO was daarmee ook nog eens ruim na de ter inzage legging van het plan.
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Overigens moet duidelijk zijn dat het (vermeend) voorbespreken van een initiatief in het

Overlegplatform Greenport RO niet kan leiden tot een gerechtvaardigd vertrouwen bij uw college

dat daarmee door Gedeputeerde Staten is ingestemd met een ontwikkeling waarbij afgeweken

wordt van het provinciaal omgevingsbeleid. De bevoegdheid voor het afwijken van de regels van

de provincie ligt bij Gedeputeerde Staten of in voorkomende gevallen bij Provinciale Staten.

Wij verwachten door u beter betrokken te worden bij toekomstige planvorming en gaan er van uit

dat u uw raad alsnog juist informeert.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


