
 

 

 aan Gedeputeerde Staten  

 

Vraag 

FZ/alg  

Nummer 

3725 

 

Onderwerp 

Ruimtelijke ontwikkeling Zuidbuurt 13 

 

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 K. Wilkeshuis (D66), d.d. 9 februari 2021, bij mij de 

volgende vragen heeft ingediend: 

 

 

Toelichting 

Op 7 december 2020 heeft de Midden-Delfland vereniging een brief gestuurd aan de 

gedeputeerden Koning en Potjer, over een ruimtelijke ontwikkeling in de Zuidbuurt te 

Maassluis. De betrokken locatie (Zuidbuurt 13) - waar vervallen kassen hebben 

gestaan – maakt deel uit van een gebied dat is aangewezen als Bijzonder provinciaal 

landschap en in het bijzonder van een groene buffer. De Vereniging heeft daarom in 

een brief opheldering gevraagd aan GS omdat zij zich zorgen maken over de plannen 

en de gevolgen hiervan.. 

 

Gelet op artikel 54 van het reglement van orde stel ik daarom de volgende vragen aan 

het College van Gedeputeerde Staten: 

 

1. Klopt het dat Gedeputeerde Staten een brief hebben ontvangen van de Midden-

Delfland Vereniging (gericht aan de gedeputeerden Koning en Potjer), gedateerd 7 

december 2020, over een ruimtelijke ontwikkeling in de Zuidbuurt te Maassluis? 

  

2. Is deze brief al beantwoord? Zo ja, wat is de inhoud? Zo nee, waarom niet? 

 

3. Klopt het dat de betrokken locatie (Zuidbuurt 13) - waar vervallen kassen hebben 

gestaan - deel uitmaakt van een gebied dat is aangewezen als Bijzonder provinciaal 

landschap, in het bijzonder van een groene buffer? 

 

4. Klopt het dat de betrokken locatie beschermingscategorie 2 geniet en dat dit inhoudt 

dat in die categorie gebieden ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, maar extra 

bescherming aangewezen is en dat in dit geval niet aan de orde kan zijn op grond van 

de Omgevingsverordening Zuid-Holland (Verordening van provinciale staten van Zuid-

Holland van 20 februari 2019 (PZH-2019-677696264) houdende regels over het 

beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsverordening Zuid-

Holland), in het bijzonder artikel 6.9 lid 1, sub x en lid 2, sub b? 

 

5. Bent u ermee bekend dat de gemeente Maassluis bezig is met een ruimtelijke 

procedure om de vestiging van een locatie van het bedrijf Lely Innovations (een 

industrieel bedrijf dat zich toelegt op innovatieve systemen om agrariërs te helpen hun 

bedrijfsvoering efficiënter en duurzamer te maken) aan de Zuidbuurt 13 mogelijk te 

maken inclusief het via een nieuw aan te leggen weg ontsluiten van dit bedrijf via de 



 

Pagina 2/2 noordzijde vanaf de Broekpolderweg (parallel aan de A20). Voor dit laatste moet een 

nieuwe ontsluitingsweg richting het bedrijf dwars door het landschap worden 

gerealiseerd. 

 

6. Is hierover ambtelijk vooroverleg geweest tussen de gemeente Maassluis en GS van 

Zuid-Holland? Zo ja, wat is daar de inzet van GS geweest? Zo nee, waarom niet? 

 

7. Past deze ruimtelijke ontwikkeling in de Gebiedsvisie Midden-Delfland en is deze wat 

GS betreft in overeenstemming met de Omgevingsverordening? 

  

8. Vindt GS dat dit plan past binnen een goede ruimtelijke ontwikkeling binnen het 

Midden-Delfland gebied? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

 

9. Is er actie vanuit de provincie nodig om de ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken? 

 

10. Verwacht GS precedentwerking van het eventueel toestaan/ontheffen/gedogen van 

deze ruimtelijke ontwikkeling? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? 

 

11. Kan GS PS op de hoogte stellen van de voortgang van deze ruimtelijke 

ontwikkelingen op moment dat GS een formeel standpunt inneemt of in het overleg 

met de gemeente Maassluis relevante ontwikkelingen te melden zijn? 

 

 

 

Den Haag, 9 februari 2021           

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

 

drs. J. Smit 

 

 

 


