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Hoogte communicatiemasten en kunstwerken
In onze vooroverlegreactie hebben wij aangegeven dat we konden instemmen met de 
bouwhoogten uitgezonderd de bouwhoogten die met behulp van de

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro is bij brief van 9 mei 2019 al aangegeven dat 
het voorontwerpbestemmingsplan onvoldoende rekening houdt met de betrokken provinciale 
ruimtelijke belangen en het college verzocht om het plan op deze onderdelen aan te passen. Wij 
hebben geconstateerd dat hieraan niet afdoende gevolg is gegeven. Daarom dienen wij tegen het 
ontwerpplan een zienswijze in.

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag

Het provinciaal ruimtelijk beoordelingskader is vastgelegd in het Omgevingsbeleid, bestaande uit 
de Omgevingsvisie Zuid-Holland (verder te noemen: de visie), het Programma ruimte en de 
Omgevingsverordening Zuid-Holland (met name Afdeling 3.2, 6.2 en artikel 6.40; verder te 
noemen: de verordening), zoals vastgesteld op 20 februari 2019 en op 1 april 2019 in werking 
getreden.
In de visie, het Programma ruimte en de verordening zijn beleid respectievelijk regels opgenomen 
voor de borging en bescherming van provinciale ruimtelijke belangen.

Aan de gemeenteraad van Alblasserdam
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

Inleiding
Ingevolge artikel 3.8, lid 1, onder b van de Wet ruimtelijke ordening (verder: Wro) ontvingen wij op
20 april 2021 bovengenoemde ontwerpbestemmingsplan.

Zienswijze
Onze zienswijze heeft betrekking op de bouwhoogten ten opzichte van de zichtlijnen van 
werelderfgoed Kinderdijk.

Onderwerp

Zienswijze ex artikel 3.8 Wro inzake 
ontwerpbestemmingsplan Kloos

Bijlagen
Geen

Postadres Provinciehuis 
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2509 LP Den Haag 
T 070 - 441 66 11 
www.zuid-holland.nl
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Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen,

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Conclusie
Op basis van de aangeboden gegevens constateren wij dat het ontwerpbestemmingsplan nog 
niet geheel in overeenstemming is met het provinciaal (ruimtelijk) beoordelingskader en daarom 
verzoeken wij u om het bestemmingsplan bij de vaststelling het plan hier alsnog op aan te 
passen.

afwijkingsmogelijkheid van artikel 31 onder d van de planregels mogelijk gemaakt worden. Dit 
artikel maakt de bouw van bouwwerken tot 40 en 50 meter mogelijk. In de toelichting is geen 
onderbouwing opgenomen over de effecten van dergelijke gebouwen op de zichtlijnen van 
Kinderdijk en ook in de Heritage Impact Assessment is dit niet aan de orde gekomen. In de nota 
van beantwoording geeft uw college aan dat 'de hoogtebeperking aangepast zal worden voor 
kunstwerken en waarschuwings- en/of communicatiemasten.' De regels zijn echter onveranderd 
op dit punt; in artikel 27 onder d worden nog steeds bouwwerken van 40 en 50 meter hoog 
mogelijk gemaakt. Wij verzoeken u daarom deze afwijkingsmogelijkheid alsnog te schrappen of 
de bouwhoogte te beperken tot de bouwhoogte van de bebouwing om de zichtlijnen te 
waarborgen.

drs. K.P. Spannenburg
Hoofd Beoordeling
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