
 

 

 aan Gedeputeerde Staten  

 

Vraag 

FZ/alg  

Nummer 

3599 

 

Onderwerp 

Bouwen in veiligheidszones in Zuid-Holland 

 

Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat het lid van 

Provinciale Staten L.J.M.W. Neijenhuis,  (D66) d.d. 11 maart 2020, bij mij 

de volgende vragen heeft ingediend: 

 

 

Toelichting 

 

In de NRC Next van 10 februari 2020 stond het artikel “ Ministerie hield rapport over 

falen ruimtelijke ordening tegen”. Dit artikel beschrijft dat het rapport concludeert op 

basis van 6 jaar inspectieonderzoek, dat nationale ruimtelijke belangen vaak in de knel 

komen door de decentralisatie van ruimtelijke ordening. Lagere overheden blijken niet 

in staat om veiligheidszones rondom bijvoorbeeld de opslag van explosief materiaal te 

bewaken. Over dit bouwen in veiligheidszones gaan onderstaande vragen: 

 

Vragen  

Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:  

 

1. Hoe vaak heeft de provincie Zuid-Holland toegestaan dat er in veiligheidszones [van 

bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd en/of opgeslagen] gebouwd 

is? Bij welke specifieke projecten en locaties is dit toegestaan en waar?   

 

2. Hoeveel inwoners van Zuid-Holland wonen er nu binnen die veiligheidszones? 

 

3. Hoe vaak heeft de provincie Zuid-Holland toegestaan dat er in zones van verhoogde 

geluidsbelasting is gebouwd? Bij welke specifieke projecten en locaties is dit 

toegestaan en waar? 

 

4. Hoeveel inwoners van Zuid-Holland wonen er nu in zones waar er sprake is van norm-

overschrijdende geluidsoverlast? 

 

5. Welke voornemens heeft GS om in de toekomst tijdig een halt toe te roepen aan de 

bouwplannen binnen dergelijke veiligheidszones en welke acties worden er 

ondernemen om bij bestaande gevallen de risico’s te verkleinen en situatie te 

verbeteren? 

 

6. Hoe ziet GS haar taak om dergelijke veiligheidszones te handhaven, óók straks onder 

de Omgevingswet? 
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Den Haag, 11 maart 2020          

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

 

drs. J. Smit 

 

 

 


