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Geachte leden van de gemeenteraad, 

In aansluiting op onze brief van 19 april jl. informeren wij u over de stand van zaken met betrekking 

tot het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten over een proactieve aanwijzing Bronsgeest 

Procedureel 

Op 21 maart 2022 ontving u van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een brief d.d. 

17 maart 2022 waarin het voornemen is geuit om een (ontwerp) proactieve aanwijzing te geven voor 

het maken van een partiële herziening van het bestemmingsplan voor het gebied Bronsgeest. In reactie 

hierop hebben wij een pro forma zienswijze ingediend, gedateerd 19 april 2022, verzonden 25 april 

2022 

Het, in onze brief aangekondigde, overleg tussen gedeputeerde drs. ir. A.L. Koning de burgemeester 

en demissionaire wethouder ruimtelijke ordening heeft op 11 mei jl. plaatsgevonden. Tijdens dat 

overleg in het kader van artikel 4.2 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is inhoudelijk niet gesproken. Wel 

is ingegaan op de termijn voor het indienen van een inhoudelijke aanvulling op de pro forma zienswijze. 

Met de verwachting dat op korte termijn een nieuwe coalitie zou zijn gevormd, is op voorstel van de 

gedeputeerde ingestemd met een termijn van 6 weken. Naar aanleiding van dit overleg heeft het 

college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 18 mei jl. aan de gemeente Noordwijk schriftelijk 

bevestigd dat tot en met 22 juni 2022 de tijd wordt gegeven om de pro forma zienswijze aan te vullen 

Inhoudelijk 

Wij zijn op basis van artikel 4.2, lid 2 Wro van mening dat er op dit moment nog geen proactieve 

aanwijzing kan worden gegeven omdat er geen inhoudelijk overleg heeft plaatsgevonden. Daarnaast 

zijn wij van mening dat er geen noodzaak is voor een proactieve aanwijzing. Op grond van de vigerende 

jurisprudentie dient te worden beoordeeld of het college van Gedeputeerde Staten in redelijkheid van 

de noodzaak van het geven van een proactieve aanwijzing kan uitgaan. Ook dient te worden 

beoordeeld of het geven van een proactieve aanwijzing anderszins in overeenstemming is met het 

recht 
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Voor het antwoord op de vraag of een belang een provinciaal belang is, is bepalend of het belang zich 

leent voor behartiging op provinciaal niveau vanwege de daaraan klevende bovengemeentelijke 

aspecten. Of het provinciaal belang het geven van een proactieve aanwijzing noodzakelijk maakt, 

behelst een bevoegdheid met beleidsruimte, waarbij het college van Gedeputeerde Staten een 

zorgvuldige afweging dient te maken van de betrokken belangen. In de zienswijze zijn wij hier uitvoerig 

op ingegaan. Wij zijn van mening dat aan deze omstandigheden en belangen niet voorbij kan worden 

gegaan. Hieronder treft u de samenvatting aan 

e In 2019 heeft de gemeenteraad van Noordwijk een gewijzigde politieke keuze gemaakt ten 

aanzien van woningbouw in Bronsgeest, namelijk gedeeltelijk bebouwen 

e Binnen de gemeente Noordwijk bestaan plannen voor woningbouw, waarmee het aantal 

woningen in de periode 2019-2029 op 4.767 kan komen. Dit is 185% meer dan de berekende 

woningbouwbehoefte. Concreet bestaan er plannen voor 3.745 woningen (145% meer dan de 

woningbouwbehoefte). In de concrete plannen is een aantal van 330 woningen op de locatie 

Bronsgeest meegenomen 

«  Uw college heeft aangegeven dat de regio voldoende woningen, inclusief overprogrammering 

(132%) in het woningbouwprogramma heeft opgenomen om in de woningbehoefte van de regio 

te voorzien in de periode 2021 t/m 2030. 

.  Met een proactieve aanwijzing om het aantal woningen in Bronsgeest te verhogen, wordt de 

(over)capaciteit op de woningbouwplanlijst nog groter dan reeds het geval i 

e  Op de locatie Bronsgeest wordt invulling gegeven aan de Woonvisie 2020-2030 met 30% 

sociale huur, 15% middeldure huur en 25% middeldure koop; totaal 70% betaalbare woningen. 

. Een proactieve aanwijzing zal voorts zorgen voor een zodanig hoog percentage sociale 

huurwoningen in Bronsgeest dat het zal leiden tot een onevenwichtige opbouw in het 

woningbouwprogramma en een wijk zonder variatie in soorten woningen, hetgeen ongewenst 

is. 

.  Een proactieve aanwijzing voor een partiële herziening van het bestemmingsplan zal leiden 

tot vertraging in de uitvoering. Onderzoeken behorende bij de herziening kunnen effect hebben 

op de uitwerking van de bestemming “Wonen-nader uit te werken” uit het bestemmingsplan 

Bronsgeest 2021, op de herziening van het Exploitatieplan en op onderhandelingen met de 

bouwclaimhouder en de andere grondeigenaar in het gebied. 

*  Wij zullen de contractuele afspraken die in 2008 met BPD zijn gemaakt niet kunnen nakomen 

« Tot slot zal de economische haalbaarheid in het geding komen en hetgeen consequenties zal 

hebben voor de grondexploitatie. 

Met bijgevoegd aanvullende zienswijze wordt aangeven dat het bouwen van 350 woningen, waarvan 

110 sociale huurwoningen, past binnen het provinciaal beleid en niet in strijd is met de richtlijnen van 

de provinciale Omgevingsverordening artikel 6.10. Er is daarom voor de provincie geen noodzaak om 

tot een proactieve aanwijzing over te gaan.    

Pagina 2 van 3 Gemeente Noordwijk, Noorawij ijk 



Wij hebben daarom het college van Gedeputeerde Staten verzocht geen proactieve aanwijzing te 

geven maar in overleg met het nieuwe college te treden 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Noordwijk 

F.G. Mencke Mw. W.J.A. Verkleij 

secretaris burgemeester 
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