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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-779824692 DOS-2013-

0002945

Onderwerp

Brief GS aan B en W Westland nav Ontwikkelperspectief Floragebied

Advies

1. Vast te stellen de gewijzigde reactie op 'Ontwikkelperspectief Floragebied' van de gemeente

Westland.

2.  Vast te stellen de gewijzigde publiekssamenvatting ten aanzien van de reactie op

'Ontwikkelperspectief Floragebied' van de gemeente Westland.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

1. Provinciale reactie op het raadsvoorstel tav Ontwikkelperspectief Floragebied van de

gemeente Westland.

2. Ontwikkelperspectief Floragebied.

3. Raadsvoorstel Ontwikkelperspectief Floragebied.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 5 juli 2021 12 juli 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland een voorstel over het

Ontwikkelperspectief Floragebied voorgelegd aan de gemeenteraad van Westland om dit op 7 juli

a.s. vast te stellen als inspiratiebeeld en richtinggevend kader voor verdere ontwikkeling van het

gebied. 

Dit raadsvoorstel wijkt in een aantal principiële opzichten af van de provinciale inzichten en

beleidsuitgangspunten. Dit betreft: 1. de keuze voor woningbouw op het Floragebied in plaats van

het reserveren van het terrein voor behoud van de agrologistiek; 2. de keuze voor aanleg van light

rail in Westland; 3. de aanname voor financiering door Rijk en provincie van de infrastructurele

consequenties van het Ontwikkelperspectief. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0,00

Programma   : Ambitie 4 - Concurrerend Zuid-Holland , Ambitie 6 - Sterke

steden en dorpen in Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Geen bijzonderheden.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 9 juni jl. heeft een telefoongesprek plaatsgevonden waarin gedeputeerde Koning door

wethouder Abee van Westland in kennis is gesteld over het Ontwikkelperspectief Floragebied bij 

Naaldwijk. Wethouder Abee heeft gemeld dat de visie door het college van burgemeester en

wethouders aan de raad zou worden aangeboden ter besluitvorming. Hierop is door

gedeputeerde Koning aangegeven hoe de provincie tegen deze plannen aankijkt en dat eerder

meermaals is aangegeven dat de transformatie van het gebied naar o.m. wonen niet past in het

provinciaal beleid. Per e-mail bericht van 11 juni jl. is de provincie Zuid-Holland vervolgens door

wethouder Abee schriftelijk ook in kennis gesteld over het ‘Ontwikkelperspectief Floragebied’ dat

ter behandeling op 7 juli 2021 in de raad door het college van burgemeester en wethouders is

aangeboden. Aan diverse leden van ons college van gedeputeerde staten blijkt het betreffende

Ontwikkelperspectief door de gemeente Westland te zijn toegezonden. 

Voorafgaand aan de raadsbehandeling op 7 juli is het Ontwikkelperspectief besproken in de

raadscommissie Economie, Financieel Beleid en Organisatie (EFO) op woensdagavond 23 juni.

De provinciale kanttekeningen zijn daarin niet specifiek benoemd door wethouder Abee. Naar

aanleiding van de raadscommissie is het raadsvoorstel doorgezet voor raadsbehandeling op 7

juli.

GS hebben 29 juni besloten dat de brief aan B&W van Westland op onderdelen van waardering,

uitgestoken hand en toon herzien dient te worden, met instandhouding van de kernboodschap.

Nadat eerder de gewijzigde versie van de brief zou worden afgehandeld in een



3/3

vierparafenprocedure, is uiteindelijk besloten de gewijzigde versie te behandelen in de reguliere

GS vergadering van 5 juli 2021.

 

3 Proces

 

In bestuurlijk overleg tussen de overheden die betrokken zijn bij de Gebiedsuitwerking Greenport

3.0 Westland op 1 juni jl. is door gedeputeerden Koning en Vermeulen duidelijk gemaakt dat het

lopende onderzoek van de Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 Westland gebaseerd moet worden

op de juiste (woningbouw-) uitgangspunten, op basis waarvan een financieel haalbaar

maatregelenpakket samengesteld kan worden. Tevens is in het overleg aangegeven dat de

provincie zeer beperkte middelen heeft, hetgeen in de afgelopen maanden ook meermaals

ambtelijk is aangegeven. Vóórdat nadere bespreking over de uitgangspunten ambtelijk en

bestuurlijk was afgerond, hebben B&W op vrijdag 11 juni een voorstel over het

Ontwikkelperspectief bij de raad neergelegd.

 

4 Participatie en rolneming

 

Hoewel de provincie ambtelijk en bestuurlijk betrokken is bij de Gebiedsuitwerking Greenport 3.0

Westland, is dat niet het geval geweest bij de totstandkoming van het Ontwikkelperspectief

Floragebied. 

Het naar buiten brengen van het Ontwikkelperspectief biedt GS daarnaast de gelegenheid om

naar B&W onze provinciale beleidsuitgangspunten met kracht neer te zetten. 

Dit betreft allereerst het richtinggevende belang van onze verstedelijkingsstrategie Zuid-Holland, 

zoals die in het BO MIRT 2020 is besproken en op het BOL 2021 is herbevestigd. In deze

verstedelijkingsstrategie wordt geen grote verstedelijkingslocatie in het Westland genoemd.

Daarnaast voldoet Westland niet aan het uitgangspunt dat gebouwd dient te worden nabij

(bestaand) HOV. Met de verstedelijkingstrategie wil de provincie onze bovenregionale

verantwoordelijkheid voor woningbouw, economische ontwikkeling en daaraan gekoppelde

mobiliteitsgevolgen in onderlinge samenhang tot uiting brengen. 

Een tweede punt dat in een schriftelijke reactie aan B&W vermeld kan worden, is ons commitment

voor integrale afspraken met het Rijk in het kader van het MIRT Programma Mobiliteit en

Verstedelijking (MoVe). Daarin hebben provincie en regio een gezamenlijke focus ontwikkeld op

versterking van de ‘Oude lijn’ zoals die tot uiting komt in de schaalsprong Metropolitaan OV en

Verstedelijking (MOVV). Juist vanuit de overtuiging dat het bevorderen van de internationale

concurrentiekracht van de zuidelijke randstad met de schaalsprong MOVV het best gediend is.

 

5 Communicatiestrategie

 

Er wordt niet actief gecommuniceerd over het besluit over deze brief, anders dan dat de brief zal

worden verzonden naar B&W van Westland.

 


