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Ons kenmerk Vaststelling bestemmingsplan bedrijventerrein Portland Noord  
 
 

1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Vaststelling bestemmingsplan bedrijventerrein Portland Noord  
De heer Ender geeft aan dat zijn fractie benieuwd is of er nog gronden te koop staan. En als dat zo is 
of er dan door wordt gegaan met de verkoop of er gewacht totdat de grondprijs weer aantrekt. 
De heer Van Engeldorp Gastelaars geeft aan dat hij dit een helder bestemmingsplan vindt. Hij mist 
wel een soort van milieuplan. Er wordt een nieuw bedrijfsterrein aangelegd. Hij vraagt zich af goed is 
om gezamenlijk afval beheer, gezamenlijk energie en dat soort dingen te regelen.  
De heer Spierings vraagt zich af of het afwijzen van de zienswijze enige consequentie kan hebben 
voor reorganisatie. Want Kennemerland heeft belang in dit verhaal die willen iets gerealiseerd zien 
wat de haalbaarheid van het plan is.  Hij constateert dat wat betreft het waterschap Hollandse Delta 
dat er een open eind in het bestemmingsplan zit. Hoe het college dit gaat oplossen en vanwaar moet 
de financiering komen. Hij merkt op dat 4.2 stopt bij F, waar g is als zij een toevoeging willen doen 
met de letter H. 
Mevrouw Rombout vraagt zich af of de Rijkswaterstaat bereid is om bomen te plaatsen bij de 
geluidswal. Waarom een mogelijke sportvoorziening geen kantine mag exploiteren. In hoeverre zorgt 
de gemeente ervoor dat bedrijfsgebouwen rolstoel toegankelijk zijn. 
De heer Duurkoop merkt op dat hij bij het lezen van het stuk het idee kreeg dat de raad mag gaan 
praten omdat de onderhandelingen met Kennemerland voorlopig op een laag pitje zijn gezet. Hij 
denkt dat dit niet de goede volgorde is. Hij vraagt waar de paragraaf communicatie is. Hij vraagt zich 
af bij de gebouwen van 20 meter hoe dit zich verhoudt tot de hoogte van de geluidschermen.  
De heer Zevenbergen vindt dat horeca ook mogelijk moet zijn 
Mevrouw Spruit beantwoordt de vraag van de NAP over de verkoop van de gronden. Zij geeft aan 
dat alle gronden nog te koop zijn. Zij antwoordt  dat Kennemerland in een later stadium een verzoek 
heeft ingediend om aanpassingen aan te brengen in de fasering. Het college was toen al bezig met 
de afronding daarvan. Het college heeft daar wel gevoel bij maar heeft wel gezegd dat zij wel 
opnieuw om tafel wil met Kennemerland. Als zij hun claim uit het verleden laten varen. Zij meldt dat 
het college binnenkort opnieuw aan tafel gaat met Kennemerland. Als daar niets uitkomt, is het 
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volgens het college belangrijk dat het bestemmingsplan toch wordt vastgesteld. Zij geeft aan dat de 
veiligheidsregio anderhalf jaar lang nodig heeft gehad om tot een goedkeurend advies te komen. Het 
college vindt het niet wenselijk dat,  op het moment dat er een andere ontwikkelaar komt.  Er 
helemaal opnieuw begonnen moet worden. Wat betreft de zienswijze van Kennemerland. Zegt zij dat 
Kennemerland op dit moment geen belang heeft. Omdat de contractonderhandelingen formeel niet 
meer lopen. 
De heer Oranje geeft aan dat de inrit van het bedrijventerrein van beiden kanten van het benzine 
station er al vanaf het begin was. Het waterschap wil waarborgen dat dadelijk de verkeersafwikkeling 
goed verloopt. Vandaar dat zij gevraagd heeft om een onderzoek naar de verkeersintensiteit van en 
naar het bedrijventerrein.  
De heer Spierings vraagt zich af wat te doen als het uit onderzoek blijkt de verkeersafwikkeling 
onvoldoende is.  
De heer Mol geeft aan dat dit een globaal bestemmingsplan is. Het bestemmingsplan heeft moet 
later nog planologische verder worden uitgewerkt en een procedure door lopen. Door de toevoeging 
van artikel H verplicht de gemeente zichzelf omdat nog eens te onderzoeken en is toestemming van 
de wegbeheerder nodig alvorens het plan kan worden uitgevoerd. Het is een juridisch stuk dat een 
bepaalde basis bied om daar als bestemming bedrijven te maken maar voor hoe het eruit komt te 
zien inrichtingtechnisch stelt de raad nadere randvoorwaarde vast. Dat kan pas gerealiseerd worden 
na dat het bestemmingsplan verder is uitgewerkt.  
De voorzitter concludeert dat de nummering van het artikel nader wordt bezien.  
De heer Mol licht opnieuw toe dat het bestemmingsplan een globaal bestemmingsplan is. Voordat er 
überhaupt uitvoering plaats kan vinden moet de gemeente het plan nog verder uitwerken. Dat 
betekent dat er nog een procedure gevolgd moet worden. Dat moet nog een keer ter inzage gelegd 
worden en dan pas kan de uitwerking plaatsvinden en vergunning verleend worden voor de 
uitvoering. Er is een verplichting genomen dat alvorens het uitwerkingsplan te kunnen vaststellen, er 
eerst toestemming van de wegbeheerder moet zijn of die inrit wel of niet voldoet. Als dat niet zo is 
dan kan de uitwerking van het bedrijventerrein niet plaats vinden. Het bestemmingsplan maakt de 
realisatie van het bedrijventerrein nog niet mogelijk. Dat maakt pas het uitwerkingsplan mogelijk.  
Mevrouw Rombout geeft aan dat dit een cruciaal punt is. 
De heer Van Engeldorp Gastelaars verzoekt om niet via één weg een bedrijventerrein te ontsluiten. 
De heer Mol geeft aan dat er een studie gedaan is, maar omdat er nog niet iets concreets voorligt het 
aantal verkeersbewegingen moeilijk te bereken is. 
Mevrouw Spruit vult aan dat daarom het waterschap de zienswijze heeft ingebracht omdat zij dadelijk 
garanties wil hebben. Maar het is niet op voorhand dat zij tegen deze ontsluiting zijn.    
De heer Zevenbergen kan zich voorstellen dat het waterschap dit soort voorbehouden maakt. Hij lijkt 
hem handig als er gevraagd wordt aan het waterschap of zij akkoord gaat. 
De heer Mol geeft aan dat het waterschap pas toestemming zal geven op het moment dat het weet 
wat er precies gerealiseerd wordt.  
Mevrouw Rombout zij die garantie ook willen. Zij neemt aan dat er toch een bepaald beeld is van wat 
voor soort bedrijven je wilt aantrekken en hoeveel verkeersbewegingen dat oplevert. Dan zou je 
volgens haar kunnen berekenen of dat mogelijk is.  
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Mevrouw Spruit geeft aan dat zij wel zeker een bepaald beeld hebben. Maar zij geeft aan dat het 
waterschap toch slag om de arm houdt in de zin van gaat u daar niet iets realiseren dat veel 
verkeersintensiteit met zich meebrengt. Bovendien wordt er een deel van het verkeer via de andere 
kant afgewikkeld. Zij geeft aan dat het bedrijfsterrein een ontsluiting heeft maar het verkeer gaat niet 
alleen maar via de Rhoonse baan. Wat betreft de groene omgeving geeft zij aan dat er zijn veel 
bomen in het plan opgenomen. Er is een heel uitgewerkt plan om het groene gebied voor het 
geluidscherm invulling te geven. Er komt een groene verbinding vanuit Rotterdam vanaf de Rijksweg. 
Zij vindt dat er wel degelijk gesproken kan worden over een groen gebied. Toegankelijkheid 
mindervalide mensen wordt verplicht voorgeschreven in het bouwbesluit. Zij weet niet in hoeverre je 
in een bestemmingplan het beheer van afval kunt regelen. 
De heer Mol geeft aan dat het bestemmingsplan een juridisch kader is.  De duurzaamheid van het 
bedrijfsterrein wordt afgesproken met elkaar, dat zou volgens hem bij de grondverkoop kunnen 
worden geregeld. 
De heer Duurkoop geeft aan dat er dan weer afspraken zijn met ontwikkelaars en dat de raad weer 
niks te zeggen heeft. Hij vindt dat er een keer vooraf dingen bepaald moeten worden zoals 
milieuzaken. Volgens hem zijn dat kaders en die stelt de raad vast. En als de raad wil dat daar een 
kader voor komt dat komt dat er gewoon.  
Mevrouw Spruit geeft aan dat zij bij de uitwerking hiermee rekening zal houden.  
De heer Van Engeldorp Gastelaars  geeft aan dat zijn partij daar waarde aanhecht. 
De heer Mol geeft aan dat de schermen 13 meter hoog zijn.  
De heer Duurkoop geeft aan dat het gaat om de kantoorgebouwen. Volgens hem kan je niet een 
gebouw plaatsen van 20 meter want de schermen zijn maar 13 meter hoog. 
De heer Mol geeft aan dat een kantoorbestemming een ander geluidsbelasting volgens het 
bouwbesluit heeft dan een woning. Er zit een wezenlijk verschil in. Hij gelooft dat dit voor 
kantoorgebouwen tot 65 dba kan.   
Mevrouw Spruit geeft aan ook dat dat aspecten zijn waar de veiligheidsregio naar heeft gekeken.  
De heer Mol vult aan dat er wel een eis is dat het binnenniveau van een kantoor aan bepaalde eisen 
moet voldoen. Dat zou kunnen betekenen dat de ontwikkelaar voor de bovenste laag extra 
bouwkundige voorzieningen aan moet brengen om dat niveau te halen.  
Mevrouw Spruit zegt dat fitness en horeca op dit bedrijven terrein niet wenselijk wordt geacht.  Zij 
denkt dat dit functies zijn waar veel verkeersbewegingen van verwacht worden. Dat is volgens haar 
ook de achterliggende gedachte omdat uit te sluiten.  
Mevrouw Rombout geeft aan dat zij niet begrijpt waarom een horeca gelegenheid wordt uitgesloten 
op een bedrijventerrein.  
De heer Mol antwoordt dat het uit het oogpunt van veiligheid nooit zo wenselijk is om een 
horecagelegenheid op een bedrijventerrein te plaatsen.  
De heer Ender vraagt zich af of er ook een jeugdhonk uitgesloten wordt.   
Mevrouw Spruit zegt dat een zoeklocatie voor een jeugdhonk in de 6 ha is meegenomen. Zij geeft 
aan dat er schriftelijk nog een antwoord komt over het niet toelaten van een horecagelegenheid.  
De heer Zevenbergen vraagt om de vraag waarom geen kinderopvang op het bedrijventerrein te 
plaatsen mee te nemen in de schriftelijke beantwoording. 
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Mevrouw Spruit  zegt dat dit laatste niets te maken heeft met het bedrijventerrein. Zij heeft te maken 
de ligging van de snelweg waar vervoer van gevaarlijke stoffen plaatst vindt. Zij geeft aan dat de 
veiligheidsregio de kinderopvang op grond van veiligheid heeft uitgesloten. Voor de horeca weet zij 
het niet zeker daar komt zij schriftelijk op terug.  
De heer Duurkoop vraag of er een busverbinding komt over de verlengde Zuiderparkweg. Dat lijkt 
hem ideaal. En als dat niet zo is vraagt hij zich af waarom niet.  
Mevrouw Spruit geeft aan dat zij afhankelijk is van de ondernemers die openbaar vervoer aanbieden. 
Zij geeft aan dat het college niet veel zeggenschap hierin heeft. Het college kan wel een 
wenselijkheid van openbaar vervoer aangegeven. Zij neemt deze wens mee.  
De heer Spierings vraagt of het nog mogelijk is om, voor dat dit in de raad komt contact te hebben 
met het waterschap om duidelijk te krijgen wat het waterschap precies wil.  
Mevrouw Spruit zegt dit toe. Zij geeft aan dat dit contact misschien al geweest is. Maar als dat niet zo 
is, dan gaat zij dat nog doen.  
De heer Zevenberg sluit zich aan bij het CDA over wat de maximale haalbaarheid is wat zij willen 
toestaan.    
De voorzitter concludeert dat alle vragen aanbod zijn gekomen. Zij concludeert dat dit onderwerp op 
de hamerstukkenlijst komt te staan.  

3. Sluiting 
De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezig sluit de vergadering. 


