
1. Motie over de tijdsoverschrijdingen ambulances 27 september 2005.

Wet Ambulancezorg
Het college van burgemeester en wethouders heeft in juni 2006 vragen van de CDA-fractie van 
de gemeente Westvoorne, d.d. 14 februari 2006 betreffende de ambulancezorg beantwoord.
Gelet op de behandeling van de Wet op de ambulancezorg in de Tweede kamer zijn lobby’s ge-
houden richting kamerleden, om aandacht te vragen voor de problematiek in de regio Rotter-
dam Rijnmond. Tijdens de behandeling van deze wet is inderdaad veelvuldig aandacht besteed 
aan de problematiek in deze regio.
De verwachting is dat eind 2007 de Wet Ambulancezorg van kracht wordt. Deze wet zou verbe-
tering moeten geven in de aanrijtijden.

Wat verandert er met deze nieuwe wet?
- De zorgverzekeraars krijgen een centrale rol. VWS gaat vergunningen afgeven met een 

zwaarwegend advies van de zorgverzekeraars en het GHOR-bestuur. 
- De ambulancezorg wordt regionaal georganiseerd. Daarmee ontstaat er meer helderheid 

in de aansturing en verantwoordelijkheden. 
- De minister krijgt de rol van vergunningverstrekking (nu vervullen provincies deze rol). 

Hiermee wordt de afstand tussen het bepalen en betalen van de ambulancezorg kleiner. 

Overzicht overschrijdingspercentage A1-vervoer 2004-2006
De aanrijtijden van de ambulance voor Westvoorne in het overzicht overschrijdingspercentage 
A1-vervoer 2004-2006 blijven onacceptabel hoog.
In maart 2007 is de commissie ABZM hierover geïnformeerd door kennis te nemen van het be-
sluit van het AB van de VRR op de analyse aanrijtijden van de ambulance, verslag projectgroep 
tijdsverbetering en de presentatie standplaats Haringvliet. 
Voorts is afgesproken dat de ontvangen overzichten ter kennisname worden gebracht van de 
commissie ABZM. 

Overleg
De burgemeesters waar binnen hun grondgebied de meeste tijdsoverschrijdingen plaats vinden 
hebben zich in een apart overleg verenigd. Niet structureel vindt overleg plaats om de situatie te 
bespreken en worden strategische overwegingen gemaakt. 

Op 26 april 2007 heeft er een gesprek plaats plaatsgevonden tussen de burgemeester van Rid-
derkerk, mevr. J. Hermans, de heer T. van Pelt, burgemeester van Oostflakkee, de heer K. 
Karssen, burgemeester van Maassluis, de heer T. Langerak, beleidsmedewerker van Ridder-
kerk en de Inspecteur voor de Volksgezondheidszorg de heer L. Ravensbergen. 
Een verslag van dit gesprek is verwoord in de bijgevoegde brief van de Inspecteur.
Uit de brief kan herleidt worden dat de Inspecteur de problematiek herkend en erkent. Daar-
naast wenst hij vast te houden aan de gestelde 15 minuten norm. 
Dit jaar start het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met een herijking van het 
landelijk referentiekader Spreiding en beschikbaarheid. Er is al een begin gemaakt met het ac-
tualiseren van het aanrijtijdenmodel. Verwacht wordt dat in deze trajecten de regionale knelpun-
ten de noodzakelijke aandacht krijgen en zal leiden tot inzicht in de bestaande problematiek 
voor de regio Rotterdam Rijnmond/ in Nederland.
Daarnaast adviseert Inspecteur adviseert de VNG en de zorgverzekeraars bij de problematiek 
van de aanrijtijden te betrekken.

Naar aanleiding van de ontvangst van deze brief en het feit dat het verslag “projectgroep tijds-
verbetering” behandeld wordt in de algemene vergadering van de veiligheidsregio van 2 juli 
200, heeft op 14 juni 2007 in Ridderkerk een overleg plaatsgevonden tussen de burgemeesters 
van de gemeenten die het meeste “lijden” onder de tijdsoverschrijdingen van de ambulances. 
Ook Westvoorne maakt deel uit van dit overleg.



Daarbij is besloten:
- Het verslag op de agenda van vergadering van het AB van de VRR te kiezen als het mo-

ment om opnieuw aandacht te vragen voor de reeds bekende problematiek en de ontvan-
gen brief van de Inspecteur.

- Het AB van de VRR verantwoordelijk te maken voor de voortschrijdende problematiek. 
Eerder was door het AB besloten dat te ondernemen acties gecoördineerd zouden plaats-
vinden vanuit het DB van de VRR door de ingestelde projectgroep tijdsverbetering.

- De portefeuillehouder voor dit onderwerp, de heer T. Bruinsma, burgemeester van Vlaar-
dingen en tevens lid van het DB van de VRR, te betrekken bij de voorbereiding van even-
tuele acties en lobbies richting de VNG en zorgverzekeraars, zodat deze acties toch een 
DB aangelegenheid worden.

Het AB van de VRR is het akkoord gegaan met het laatste voorstel. Na de zomervakantie zal 
worden ingezet met het voorbereiden van eventuele acties en lobby’s richting de VNG en zorg-
verzekeraars. 

2. Motie van 31 oktober/2 november 2006 inzake afhandelingstermijn brieven.

Aan deze motie is uitvoering gegeven.
Over de resultaten van de afhandeling van brieven in het eerste halfjaar van 2007 is gerappor-
teerd. Deze rapportage is ter kennis gebracht van de raad door middel van plaatsing op de lijst 
van ingekomen stukken, commissie ABZ/M d.d. 3 juli 2007.

3. Motie van 31 oktober/2 november 2006 om in het jaar 2007 extra capaciteit beschik-
baar te stellen t.b.v. het ontwikkelen van de locatie Patrijzenlaan/Rialaan (en moge-
lijk ook het Kerkplein).

Stand van zaken 
De externe adviseur die bij de grote projecten wordt ingehuurd wordt tevens ingezet voor de 
ontwikkeling van deze locatie. Bij de 3e Marap 2007 zal hiervoor een dekkingsvoorstel worden 
gedaan middels verhoging van de begrotingspost bouwgrondexploitatie. In november 2007 ko-
men overigens de randvoorwaarden aan de orde in de commissie VROM. De ontwikkeling van 
de Patrijzenlaan/Rialaan locatie wordt in samenhang bezien met de locatie Fazantenlaan/Patrij-
zenlaan betrokken alsmede locatie met seniorenwoningen aan de Patrijzenlaan (tegenover de 
Leemgaarde). 

4. Motie van 29 mei 2007 om een specifieke paragraaf met betrekking tot het gemeente-
lijk klimaatbeleid in de begroting op te nemen.

Stand van zaken 
In “Milieu op scherp”, het gemeentelijke milieubeleidsplan voor de periode 2007-2011 is m.b.t. 
klimaatbeleid het volgende opgenomen: Klimaatverandering is een wereldwijd probleem dat ook 
in ons eigen land om maatregelen vraagt. Daartoe onderneemt de gemeente de volgende ac-
ties:
- de gemeente onderzoekt de mogelijkheden m.b.t. een gemeentelijk klimaatbeleid. Hierin be-

trekt de gemeente o.a. subsidiëring van energiebesparende maatregelen, zoals het gebruik 
van zonnepanelen;

- de gemeente zal binnen de bestaande budgetten ‘groene’ energie inkopen;
- bij energiebesparing in nieuwbouw wordt minimaal de landelijke norm gevolgd;
- de gemeente voert in samenwerking met projectontwikkelaars onderzoek uit naar de moge-

lijkheden voor de benutting van duurzame energie, zoals zonne-energie en de toepassing 
van restwarmte voor het plangebied Valweg-Hoefweg in Oostvoorne;
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- de gemeente zal 2% besparen op het energiegebruik.
Als dit nader is uitgewerkt zal dit zijn vertaling krijgen in een milieuparagraaf in de begroting.

5. Motie van 29 mei 2007.

- Om op zeer korte termijn het menings- en besluitvormingstraject te starten, dat kan leiden 
tot een duidelijke definitie van een levensloopbestendige woning in Westvoorne.

- Om zich niet meer te begeven in onderhandelingsposities met projectontwikkelaars en/of 
bouwers tot het moment dat over dit begrip “levensloopbestendig” een definitief raadsbesluit 
is genomen.

Stand van zaken 
Een voorstel voor definiëring van het begrip levensloopbestendige woningen is tweemaal be-
handeld in de commissie VROM. In de vergadering van 6 juni 2007 is afgesproken hierover het 
advies te vragen van de huurdersvereniging, de cliëntenraad, het ouderenberaad en de vereni-
ging Onderdak. Een drietal reacties is recent ontvangen. Deze kunnen worden behandeld in de 
commissie VROM van november 2007. 

6. Motie van 29 mei 2007 inzake Bestemmingsplan Landelijk Gebied.

a. Verzoekt het college om in de besprekingen met de provincie en de branche erop aan te 
dringen dat een innovatieprogramma wordt opgestart met als doel de tankhoogte van cilin-
drische warmwateropslagtanks te beperken;

Stand van zaken 
Op dit verzoek zal het college reageren bij de 1e herziening van het bestemmingsplan lan-
delijk gebied (november 2007). 

b. Verzoekt het college om in de besprekingen met de provincie erop aan te dringen om na 
afweging van alle belangen zo veel als mogelijk landschappelijke inpassing van de glas-
tuinbouwbedrijven ruimtelijk (& financieel) mogelijk te maken.

c. Verzoekt het college maatwerk voor doelmatige bedrijfsvoering binnen het intensiverings-
gebied mogelijk te maken door binnen een perceel verschuiving van het bouwvlak na zorg-
vuldige afweging van alle belangen (waaronder die van tuinders en omwonenden) toe te 
staan.

d. Verzoekt het college maatwerk toe te passen bij verzoeken van eigenaren van glasrechten 
welke niet economisch rendabel zijn in het intensiveringsgebied, indien zij hun rechten op 
een andere plaats in het intensiveringsgebied willen benutten. Daarbij afwegend de belan-
gen van een iede in het gebied. Onder de voorwaarde dat de eigenaren de hoeveelheid te 
benutten ha glasrechten (in het intensiveringsgebied) tevens fysiek glas (saldo nul) in het 
buitengebied van Westvoorne moeten opruimen.

Stand van zaken
Alle drie de moties hebben betrekking op het in de toekomst te hanteren ruimtelijk regime 
voor het glasintensiveringsgebied Tinte. Het college is van plan hiertoe een toekomst visie 
voor dit gebied op te (laten) stellen.

Voor het opstellen van deze visie zal er eerst een plan van aanpak moeten worden vastge-
steld.
Het ligt in onze bedoeling om als een van de essentiële elementen in de opstelling van dit 
plan van aanpak een workshop te organiseren bestemd voor de raadsleden. 
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Een heel belangrijk onderwerp in dit plan van aanpak is het opstellen van de rand voor-
waarden en uitgangspunten waaraan de visie Tinte zal moeten voldoen. Het gaat daarbij 
ondermeer om de financiële en de ruimtelijke randvoorwaarden.

 
Alle drie de moties hebben vooral betrekking op ruimtelijke randvoorwaarden en zullen 
daarom in het kader van de uitgangspunten aan de orde komen. 

Het ligt in de bedoeling om deze workshop op 12 november a.s. te laten plaatsvinden.
Wij zullen daarin worden begeleid door een extern advies bureau DN Urbland, bureau voor 
stedenbouw en landschapsarchitectuur dat gespecialiseerd is in het interactief ontwerpen 
op basis van commitment.

 
Deze bijzondere manier om tot een plan van aanpak te komen achten wij in het proces om 
te komen tot een visie minstens zo belangrijk als de visie zelve.

Zowel bij het opstellen van de visie als bij het plan van aanpak zal de nodige zorgvuldig-
heid in acht moeten worden genomen. 

Na de workshop zal het plan van aanpak besproken worden in de commissie en uiteinde-
lijk ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad. 

Gezien het bovenstaande zijn wij van mening dat in het proces rond de totstandkoming 
van het plan van aanpak aan alle drie de moties recht wordt gedaan.

e. Verzoekt het college de op het perceel F.H.G. van Itersonlaan 61c Oostvoorne aanwezige 
recreatiewoning in het bestemmingsplan op te nemen als burgerwoning.

Stand van zaken 
In deze motie wordt het college gevraagd iets te doen wat in strijd is met het recent door 
de raad vastgestelde bestemmingsplan. Dit geldt eveneens voor de moties f en g. Honore-
ring van het verzoek is slechts mogelijk middels een partiële herziening van het bestem-
mingsplan landelijk gebied (een zogenaamd postzegelplannetje). Het college zal bij de 
eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan landelijk gebied Westvoorne op dit 
verzoek reageren. Dat zal zijn in november 2007 waarin een voorontwerp bestemmings-
plan 1e herziening bestemmingsplan landelijk gebied voor het zuidelijk deel van Stuifakker 
in de commissie behandeld zal worden. Betrokkene is hierover inmiddels schriftelijk geïn-
formeerd.

f. Verzoekt het college:
- de m2 bebouwing in overeenstemming te brengen met de bestaande legale m2 bebou-

wing van 9.500 m2, inclusief de bestaande bedrijfswoningen (caravanstalling De Duin-
wei, Berkenrijs 12, Rockanje);

- de naar achter gelegen bedrijfswoning Berkenrijs 10 voor de tuin een bestemming 
B(cso) te geven zodat een tuinhuisje geplaatst kan worden;

- Wv bestemming achter Berkenrijs 14 ter plaatse van de verharding voor de loodsen te 
wijzigen in B(cso)z zodat dit overeenstemt met de bestaande situatie;

- de thans aanwezige ondergeschikte functie van kantoor/receptie en winkel op te ne-
men in bestemmingsplan;

- het depot voor gasflessen toe te staan op de bestemming B(cso)z;
- de uitbreiding van drie nieuwe loodsen aan de achterzijde ter afscherming van het ach-

terliggende open gebied overeenkomstig de wensen van het college en de raad in het 
bestemmingsplan mogelijk te maken.

Stand van zaken 
Op dit verzoek zal het college reageren bij de 1e herziening van het bestemmingsplan lan-
delijk gebied (november 2007). Betrokkene is hierover inmiddels schriftelijk geïnformeerd.
Ten aan van het verzoek om uitbreiding van de caravanstalling heeft het college een posi-
tieve grondhouding aangenomen. Om de haalbaarheid van de plannen bij de provincie te 
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toetsen is het plan via een principeverzoek aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. De pro-
vincie heeft te kennen gegeven niet in te stemmen met het ingediende principeverzoek. De 
redenen die de provincie hiervoor geeft, zijn de volgende. Het bedrijf is gelegen in gebied 
dat in het streekplan RR2020 is aangewezen als A-plus gebied. Op grond van de provinci-
ale nota Regels voor Ruimte is nieuwbouw ten behoeve van niet-agrarische activiteiten in 
het A-plus gebied uitgesloten. Uitbreiding van bestaande niet-agrarische bedrijven is 
slechts in beperkte mate mogelijk. Hierbij moet een uitbreiding van circa 10% extra inhoud 
als richtlijn worden aangehouden. Ook moet de uitbreiding in principe binnen het bestaan-
de bouwvlak plaatsvinden. De Duinwei heeft eind jaren ’90 al gebruik gemaakt van haar 
uitbreidingsmogelijkheden. Ook is de nu gevraagde uitbreiding gepland buiten het be-
staande bouwvlak. Door de benodigde uitbreiding van het bestemmingsvlak zullen de in 
het gebied aanwezige landschappelijke- en natuurlijke waarden worden aangetast. Naar 
mening van de provincie zijn er verder geen bijzondere argumenten gegeven die een afwij-
king van het provinciale beleid ten aanzien van het A-plus gebied rechtvaardigen. Vanwe-
ge deze strijdigheden met het provinciale beleid voor wat betreft A-plus gebied wordt dan 
ook niet ingestemd met het verzoek.
Omdat de provincie niet bereid is medewerking te verlenen aan het uitbreidingsverzoek 
heeft het college besloten niet verder mee te werken aan de uitbreidingsplannen. Voor 
eventuele realisatie van de bouwplannen zal immers altijd goedkeuring van de provincie 
nodig zijn.

 g. Verzoekt het college ten aanzien van het bedrijf Quacksedijk 6 (Tol) maatwerk toe te pas-
sen, na technische onderbouwing, ten aanzien van de bouwhoogte tot maximaal 12 m, zo-
dat de bedrijfsvoering niet in gevaar komt.

Stand van zaken 
Op dit verzoek zal het college reageren bij de 1e herziening van het bestemmingsplan lan-
delijk gebied (november 2007). Betrokkene is hierover inmiddels schriftelijk geïnformeerd.

7. Motie van 26 juni 2007 inzake SMART maken begroting (motie 26 juni 2007).

In de raadsvergadering van juni jl. is een motie aangenomen, waarin werd voorgesteld voor de 
begroting 2008 voor de programma’s openbare orde en veiligheid en volkshuisvesting heldere 
en meetbare doelstellingen te formuleren. In de thans voorliggende begroting is daaraan uitvoe-
ring gegeven.
Voor wat betreft het programma openbare orde en veiligheid zijn de zgn. outcome doelstellin-
gen (te behalen effecten) SMART geformuleerd.
Met betrekking tot het programma volkshuisvesting zijn de output doelstellingen (prestaties) 
SMART geformuleerd.
Een plan van aanpak voor het formuleren van de SMART doelstellingen is inmiddels opgesteld. 
Dit plan zal, na bespreking door het college, in de vergadering van oktober aan de raad worden 
voorgelegd.
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