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Bezoekadres 

Zuid-Hollandptein 1 

2596 AW Den Haag 

Trams 8 en 9 en bussen 

18.22, 65 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto's is beperkt. 

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro is bij brief dd. 7 juni 2011 met kenmerk PZH-
2011-292801173 aangegeven dat het bestemmingsplan onvoldoende rekening houdt met het 
provinciale belang ten aanzien van de in het bestemmingsplan opgenomen 'Wro-zone-
wijzigingsgebied-1'. Het hierop betrekking hebbende artikel 32 lid 2 - thans artikel 33 lid 2 - is in 
strijd met de Verordening Ruimte. 
De provinciale reactie heeft onvoldoende geleid tot aanpassing van het plan. 
Wij maken daarom van onze bevoegdheid gebruik om een zienswijze in te dienen tegen het ter 
visie liggende ontwerpbestemmingsplan "Portland" van uw gemeente. 
De zienswijze heeft betrekking op artikel 33 lid 2 (Algemene wijzigingsregels; wijzigingsgebieden) 
aangaande het wijzigingsgebied 'Wro-zone-wijzigingsgebied-l'. 
Ter motivering merken wij het volgende op. 

Overleqreactie 
In de voormelde overlegreactie is aangegeven dat artikel 32 lid 2 - thans artikel 33 lid 2 - in strijd 
is met de Verordening Ruimte. In deze verordening is opgenomen dat bestemmingsplannen voor 
gronden buiten de bebouwingscontouren bestemmingen uitsluiten die nieuwvestiging of 
uitbreiding van stedelijke functies, intensieve recreatieve functies, of bebouwing voor extensieve 
recreatieve functies mogelijk maken. In uitzondering hierop is kleinschalige bebouwing voor 
recreatie passend bij en ondersteunend aan de recreatieve functie van het gebied wel 
toegestaan. In de overlegreactie is gevraagd om het plan hierop aan te passen. 

Provinciale Structuurvisie 
In de Provinciale Structuurvisie (PSV) staan op de functiekaart de aanduidingen "Provinciaal 
landschap IJsselmonde" en "Recreatiegebied" op de plaats waar in het bestemmingsplan het 
wijzigingsgebied 'Wro-zone-wijzigingsgebied-1' gesitueerd is. 
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Verordening Ruimte 
In de Verordening Ruimte staat het provinciaal beleid venwoord, dat een rechtstreekse 
doorwerking dient te verkrijgen in bestemmingsplannen. Voor het onderhavige wijzigingsgebied 
Wro-zone-wijzigingsgebied-l' betreft dit de volgende zaken. 
In artikel 2 lid 1 van de verordening is bepaald: "Bestemmingsplannen voor gronden buiten de 
bebouwingscontouren (zoals aangegeven op kaart 1) sluiten bestemmingen uit die 
nieuwvestiging of uitbreiding van stedelijke functies, intensieve recreatieve functies, of bebouwing 
voor extensieve recreatieve functies mogelijk maken". 
In artikel 2 lid 4 sub a is bepaald: "Bestemmingsplannen voor gronden gelegen buiten de 
bebouwingscontouren (zoals aangegeven op kaart 1) die betrekking hebben op recreatieve 
functies, mogen uitsluitend de volgende nieuwe bebouwing toelaten: kleinschalige bebouwing, 
uitgezonderd recreatiewoningen bedrijfswoningen, passend bij en ondersteunend aan de 
recreatieve functie van het gebied. Bijvoorbeeld een restaurant, een café, een bed & breakfast, 
een manege, een centrum voor natuureducatie, een clubgebouw bij een golfbaan of 
voorzieningen bij een camping". 
Volgens de bij artikel 2 behorende kaart 1 "bebouwingscontouren" is het wijzigingsgebied 'Wro-
zone-wijzigingsgebied-l' gelegen buiten de bebouwingscontour. 

Bestemmingsplan 
In artikel 33.2 "Wijzigingsgebieden" zijn burgemeester en wethouders bevoegd het plan te 
wijzigen, indien aan een aantal in dat artikel 33.2 genoemde voonwaarden wordt voldaan. 
In artikel 33.2 sub a ad a worden mogelijk gemaakt: sportvoorzieningen, hotel / congrescentrum 
en maatschappelijke functies. 
Een hotel betreft volgens de begripsbepalingen van het bestemmingsplan "een bedrijf, dat in 
hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van nachtverblijf en waarbij het verstrekken van voedsel en 
dranken (daaraan) ondergeschikt is". 
Onder sportvoorzieningen kunnen volgens artikel 7.1 van de regels "indoorsportvoorzieningen" 
worden verstaan; functies als zwembad, sportschool, sporthal, bowlingcentrum worden in de 
regels niet uitgesloten. Dit zijn volgens de toelichting bij artikel 2 lid 4 van de Verordening Ruimte 
stedelijke functies gericht op bewoners van het stedelijk gebied. 
Maatschappelijke functies betreffen - volgens de begripsbepalingen van het bestemmingsplan -
functies ten behoeve van religieuze, educatieve, medische, sociale en culturele doeleinden, 
(openbare) overheidsinstellingen alsmede voorzieningen ten behoeve van kinderopvang en 
bejaarden. 
Bij de functies "sportvoorzieningen", "hotel / congrescentrum" en "maatschappelijke functies" 
worden (volgens artikel 33.2 sub a ad 5) tevens maximaal twee (bedrijfs)woningen toegestaan. 
In artikel 33.2 is geregeld dat het totale brutovloeroppervlak van de gebouwen niet meer mag 
bedragen dan 25% van het totale wijzigingsgebied; de bouwhoogte van de gebouwen mag niet 
meer bedragen dan 10 meter. 

Zienswijze 
Wij achten de in artikel 33.2 gegeven bestemmingen "sportvoorzieningen", "hotel / 
congrescentrum" en "maatschappelijke functies", stedelijke functies, die uitgesloten dienen te 
worden als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Verordening Ruimte. 
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Deze functies zijn ook in strijd met artikel 2 lid 4 sub a van de verordening. 
De maximaal twee (bedrijfs)woningen dienen te worden uitgesloten gelet op het bepaalde in 
artikel 2 lid 4 sub a van de verordening. 
De in artikel 33.2 mogelijk gemaakte maatvoering - brutovloeroppervlak gebouwen maximaal 
25% van het wijzigingsgebied en bouwhoogte gebouwen maximaal 10 meter (circa drie etages 
hoog) - ziet niet op "kleinschalige bebouwing" als vermeld in artikel 2 lid 4 sub a van de 
Verordening Ruimte. 
Wij verzoeken u het bestemmingsplan op deze aspecten alsnog aan te passen. 

Actualisering Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte 
Volledigheidshalve melden wij dat de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte 
jaarlijks worden geactualiseerd. Verwacht wordt dat in de eerstkomende actualisatie o.a. een 
herijking zal plaatsvinden ten aanzien van het provinciaal beleid voor recreatie. Deze herijking 
komt voort uit de ontwerp Beleidsvisie Groen, die voor de zomervakantie voor inspraak ter visie 
wordt gelegd. In deze ontwerp Beleidsvisie wordt o.a. gezocht naar een zekere verruiming van de 
ontwikkelingsmogelijkheden binnen recreatiegebieden. De gemeenten en anderen worden tot 15 
juli a.s. in de gelegenheid gesteld om voorstellen voor actualisatie van de Provinciale 
Structuurvisie en de Verordening Ruimte in te brengen. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen, 

L.M.M, van Herpt 
Wnd. hoofd bureau Ontwikkeling en Realisatie 

Deze briefis digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 
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Afschrift aan: 

- Inspectie Leefomgeving en Transport 
- Stadsregio Rotterdam 
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