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1 Inleiding 

Het voorontwerp-bestemmingsplan “Dijkweg 22, Naaldwijk” is in april/mei 2014 door 

de gemeente Westland aan diverse instanties ter beoordeling voorgelegd in het kader 

van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Genoemd be-

stemmingsplan is bedoeld om de realisatie van 21 zorgappartementen mogelijk te 

maken.  

 

In deze responsnota zijn de vooroverlegreacties , die ten aanzien van het vooront-

werp-bestemmingsplan zijn ingekomen, samengevat en van een gemeentelijke reactie 

voorzien. Tevens is aangegeven of de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot 

aanpassing van het bestemmingsplan.  
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2 Vooroverlegreacties 

2.1 Vooroverlegreactie 1: Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

Samenvatting reactie  

De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV geeft in haar reactie aan dat het vooront-

werpbestemmingsplan haar geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.  
 

Antwoord gemeente  

Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.  

2.2 Vooroverlegreactie 2: Hoogheemraadschap van Delfland  

Samenvatting reactie  

Het Hoogheemraadschap van Delfland geeft in haar reactie aan dat het voorontwerp-

bestemmingsplan haar geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.  

 

Antwoord gemeente  

Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.  

2.3 Vooroverlegreactie 3: Veiligheidsregio Haaglanden 

Samenvatting reactie  

a Geadviseerd wordt om in het woon- zorgcomplex een voorziening te plaatsen, zo-

dat de ventilatie met een eenvoudige handeling centraal kan worden uitgescha-

keld. Hiermee kunnen de gevolgen bij het vrijkomen van giftige stoffen worden be-

perkt. Dit mag ook een handmatige handeling zijn. Het is daarbij van belang dat 

ramen en ventilatieopeningen kunnen worden gesloten. 

b Geadviseerd wordt dat het personeel/ BHV-organisatie en/of de begeleiding van de 

bewoners van het woon- zorgcomplex is voorbereid op calamiteiten met gevaarlij-

ke stoffen buiten het complex. Dit kan geborgd worden in een plan ten behoeve 

van noodsituaties. Hierbij is het ook belangrijk dat dit structureel wordt geoefend. 

c Geadviseerd wordt om de bewoners, het personeel en de vaste bezoekers van het 

woon- zorgcomplex te informeren over de verschillend risicobronnen, de risico’s en 

gevaren, de wijze van alarmeren en de wenselijke manier van reageren tijdens in-

cidenten (risicocommunicatie). Dergelijke informatie dient op gezette tijden her-

haald te worden, zodat het onderwerp onder de aandacht blijft.  

 

Antwoord gemeente 

Het advies van de Veiligheidsregio wordt ter harte genomen bij de uitwerking van het 

bouwplan. Voor het bestemmingsplan heeft het advies echter geen gevolgen. Wel 

wordt in de toelichting van het bestemmingsplan gewezen op bovenstaand advies.  
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3 Conclusie  

3.1 Aanpassingen als gevolg van vooroverlegreacties  

De toelichting van het bestemmingsplan wordt aangevuld naar aanleiding van de re-

actie van de Veiligheidsregio Haaglanden.  

3.2 Ambtshalve aanpassingen  

Het voorontwerp-bestemmingsplan is niet ambtshalve aangepast. 


