
De aanleg van Maasvlakte 2 is onderdeel van het Project Mainportontwik-
keling Rotterdam (PMR). PMR heeft tot doel de mainport Rotterdam te 
versterken, maar ook de leefbaarheid van de regio Rijnmond te vergroten. 
Het project bestaat verder uit de bijbehorende verplichte natuurcompensatie: 
het realiseren van een bodembeschermingsgebied met rustgebieden in  
de Voordelta en de aanleg van 35 hectare nieuw duingebied. Om de leef-
baarheid in de regio te vergroten wordt daarnaast 750 hectare natuur- en 
recreatiegebied aangelegd en zijn er een aantal initiatieven om het Bestaand 
Rotterdams Gebied te verbeteren. In de Planologische Kernbeslissing PMR 
heeft het Rijk de ruimtelijke voorwaarden vastgelegd voor de uitvoering van 
deze deelprojecten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. PMR is een 
samenwerkingsverband van rijks- en regionale overheden en Havenbedrijf 
Rotterdam. Havenbedrijf Rotterdam draagt verantwoordelijkheid voor de 
aanleg van Maasvlakte 2. Kijk ook op www.mainport-pmr.nl.

Achtergrond
Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend 
dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Zee-
gebied 1999’ op grond van artikel 23 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (WRO) met ingang van 4 januari 2008 
gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd. De herziening 
van dit bestemmingsplan houdt verband met de aanleg van 
Maasvlakte 2 (gemeente Rotterdam).

Realisatie en ingebruikname van een nieuw haven- en 
industriegebied leiden tot meer geluid in de omgeving. Om te 
voorkomen dat luidruchtige industriële activiteiten oprukken 
naar woonbebouwing en/of omgekeerd, is in de Wet geluid-
hinder (Wgh) gekozen voor een systeem van geluidszonering. 
De Wgh geeft een verplichting tot het instellen van een 
geluidszone rond een industrieterrein, indien zich op dit terrein 
inrichtingen kunnen vestigen die behoren tot een bij algemene 
maatregel van bestuur aan te wijzen categorie van inrichtingen 
die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken.  
Dit is voor het industrieterrein Maasvlakte 2 het geval.

Om aan de verplichting uit de Wgh te kunnen voldoen, moet 
rond Maasvlakte 2 een gesloten geluidscontour worden 
vastgesteld. Op deze wijze ontstaat een geluidszone. De grens 
van de zone rond Maasvlakte 2 valt voor een deel over  
het plangebied van het bestemmingsplan ‘Zeegebied 1999’. 
Teneinde de geluidszone sluitend te maken wordt dit bestem-
mingsplan ‘partieel’ herzien.

Hoe komt u aan meer informatie?
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Zeegebied 
1999’ is ten behoeve van de terinzagelegging gezonden aan:
•  het gemeentehuis van Westvoorne (Raadhuislaan 6 te 

Rockanje);
• de bibliotheek van Oostvoorne (Hoflaan 6).

Voor het opvragen van een exemplaar van het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Partiële herziening Zeegebied 1999’ of voor  
vragen over de procedure kunt u contact opnemen met het 
Inspraakpunt, tel. 070 351 96 02. Voor vragen over de inhoud 
van het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen  

met de gemeente Westvoorne (de heer K. Nijdam), telefoon 
0181 40 80 00. Voor meer informatie over het project, alsmede 
een digitale versie van de relevante documenten, kunt u 
terecht op www.inspraakpunt.nl en www.westvoorne.nl.

Tijdens een informatiebijeenkomst wordt het project toegelicht 
en kunt u vragen stellen.

donderdag 31 januari 2008
Oostvoorne,
‘t Wapen van Marion,
Zeeweg 60,
3233 CV  Oostvoorne.

De bijeenkomst vindt plaats tussen 19.30 en 21.00 uur. 
Deskundigen van de diverse betrokken partijen zijn aanwezig 
om mogelijke vragen van uw zijde te beantwoorden. Een 
plenaire presentatie maakt geen deel uit van het programma. 

Waarom reageren?
Door gebruik te maken van de mogelijkheid om te reageren, 
kunt u laten weten wat u van de  ruimtelijke plannen vindt, 
onderwerpen aan de orde stellen dan wel mogelijke 
oplossingen aandragen. Door zienswijzen in te dienen, kun-
nen nieuwe invalshoeken ontstaan, waardoor (plaatselijke) 
belangen mogelijk beter kunnen worden beschermd.

Wie kan reageren?
Ingevolge het bepaalde in artikel 23 van de WRO en afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor eenieder 
mogelijk van 4 januari tot en met 14 februari 2008 een zienswijze 
in te dienen.

Hoe kunt u reageren?
Schriftelijk
U kunt uw zienswijze uiterlijk 14 februari 2008 sturen naar:
Inspraakpunt,
Planologische inpassing Maasvlakte 2 Westvoorne,
Postbus 30316,
2500 GH  Den Haag.

Via internet
Op www.inspraakpunt.nl kunt u online uw zienswijze indienen 
door het invullen van een reactieformulier.

Mondeling
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen tijdens  
bovengenoemde informatiebijeenkomst. Tijdens deze avond 
zijn hiervoor twee notulisten aanwezig. Indien u van deze 
mogelijkheid gebruik wilt maken, verzoeken wij u vriende-
lijk dit vooraf aan te geven bij het Inspraakpunt, telefoon 
070 351 96 02. Uiteraard kunt u ook uw zienswijze  
mondeling indienen wanneer u dit niet vooraf heeft 
gemeld.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?
Naar aanleiding van uw zienswijze kunnen burge-
meester en wethouders van de gemeente Westvoorne 
besluiten tot het al dan niet aanpassen van het ont-
werpbestemmingsplan. Uiteindelijk stelt de gemeente-
raad het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd 
vast.

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan 
‘Partiële herziening Zeegebied 1999’ 
(gemeente Westvoorne)
Opname geluidscontour Maasvlakte 2 in bestemmingsplan ‘Zeegebied 1999’


