
Rotterdam, 24 maart 2015. 15bb1778 

Aan: 

de gemeenteraad 

Onderwerp: 
Bestemmingsplannen "Botlek-Vondelingenplaat", "Europoort en Landtong" en 
"Maasvlakte 1", reparatiebesluit. 

Gevraagd besluit: 
Samenvattend stellen wij u voor de door uw raad op 19 december 2013 vastgestelde 
bestemmingsplannen "Botlek-Vondelingenplaat", "Europoort en Landtong" en 
"Maasvlakte 1" op een aantal onderdelen gewijzigd vast te stellen vanwege de 
uitspraken van de Raad van State. 

Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd? 
De reparatiebesluiten zijn noodzakelijk vanwege de uitspraken van de Raad van State 
van 3 december 2014 over deze bestemmingsplannen. Voor de Gasunie is een aantal 
gewenste aanpassingen niet opgenomen, voor Vopak is een aantal locaties ten 
onrechte niet met de functieaanduiding "specifieke vorm van bedrijf-afvalstoffen" op de 
verbeelding opgenomen en is één bestemming niet geheel juist op de verbeelding 
opgenomen. De Raad van State heeft in zijn uitspraken de raad opgedragen om met 
inachtneming van deze uitspraken een nieuw besluit te nemen met betrekking tot deze 
drie bestemmingsplannen. Tevens heeft de Raad van State daarbij aangegeven dat 
een nieuwe terinzagelegging van de bestemmingsplannen niet nodig is. 

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen 
moties en gedane toezeggingen: 
N.v.t. 

Toelichting: 
U heeft op 19 december 2013 de bestemmingsplannen "Botlek-Vondelingenplaat", 
"Europoort en Landtong" en "Maasvlakte 1", vastgesteld. Tegen deze vastgestelde 
plannen hebben (onder andere) Gasunie en Vopak beroep ingesteld bi] de Raad van 
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State. De Raad van State heeft op 3 december 2014 uitspraak gedaan over deze 
zaken (www.raadvanstate.nl, zaaknummers 201402516/1/R6, 201402731/1/R6, 
201402733/1/R6. 

De Raad van State heeft in zijn uitspraak met betrekking tot het bestemmingsplan 
"Botlek-Vondelingenplaat" de beroepen van de Gasunie en Vopak gegrond verklaard 
en het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 vernietigd voor zover het 
plan niet voorziet in de op- en overslag van (gevaarlijke) afvalstoffen voor Vopak en 
niet voorziet in de aardgastransportleiding en de uitbreiding van het meet- en 
regelstation voor de Gasunie. 

De Raad van State heeft in zijn uitspraak met betrekking tot het bestemmingsplan 
"Europoort en Landtong" het beroep van Vopak gegrond verklaard en het besluit van 
de gemeenteraad van 19 december 2013 vernietigd voor zover daarbij niet is voorzien 
in de bestemming "Bedrijf-Opslag minerale oliën" en de functieaanduiding "specifieke 
vorm van bedrijf-afvalstoffen" voor de bedrijfsactiviteiten van Vopak in de Neckarhaven 
aan de noord- en oostzijde van het water. 

De Raad van State heeft in zijn uitspraak met betrekking tot het bestemmingsplan 
"Maasvlakte 1" het beroep van Gasunie gegrond verklaard en het besluit van de 
gemeenteraad van 19 december 2013 vernietigd voor zover niet is voorzien in een 
gasontvangstation, een reduceerstation, belemmeringenstroken, 
aardgastransportleidingen en overige leidingen. 

De Raad van State heeft in zijn uitspraken de raad opgedragen om met inachtneming 
van deze uitspraken een nieuw besluit te nemen met betrekking tot deze dhe 
bestemmingsplannen. Daarbij heeft de Raad van State aangegeven dat een nieuwe 
terinzagelegging van de bestemmingsplannen niet nodig is. 

Reactie 
Wij stellen u voor de bestemmingsplannen op de volgende wijze aan te passen: 

Bestemmingsplan "Botlek-Vondelinqenplaat" 
1. Voor de bedrijfsactiviteiten van Vopak op de verbeelding, binnen de 

bestemming "Bedrijf-13" (ten noorden van de Torontohaven) de 
functieaanduiding "specifieke vorm van bedrijf-afvalstoffen" voor het gehele 
bestemmingsvlak op te nemen, zoals in bijlage 1, onder 1 staat aangegeven. 

2. Voor de bedrijfsactiviteiten van Vopak op de verbeelding, binnen de 
bestemming "Bedrijf-13" (terminal Botlek-Noord) de functieaanduiding 
"specifieke vorm van bedrijf-afvalstoffen" op te nemen, zoals in bijlage 1, onder 
2 staat aangegeven. 

3. Voor de bedrijfsactiviteiten van Vopak op de verbeelding bij de bestemming 
"Bedrijf-19" de functieaanduiding "specifieke vorm van bedrijf-afvalstoffen" voor 
het gehele bestemmingsvlak op te nemen, zoals in bijlage 1, onder 3 staat 
aangegeven. 
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4. Een nieuw lid aan de regels toe te voegen in de bestemming "Bedrijf-19": 

21.1.2 Aanduidingen 
Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-afvalstoffen' op- en 
overslag van (gevaarlijke) afvalstoffen. 

En het bestaand artikellid 21.1.2 wordt daarbij hernummerd naar 21.1.3. 

5. De aardgastransportleiding (met de dubbelbestemming "Leiding-Gas") en de 
uitbreiding van het meet- en regelstation voor de Gasunie op de verbeelding op 
te nemen, door verbreding van het betreffende bestemmingsvlak met de 
bestemming "Bedrijf-Utilities", zoals in bijlage 1, onder 4a en 4b staat 
aangegeven. 

Bestemmingsplan "Europoort en Landtong" 
6. Voor de bedrijfsactiviteiten van Vopak op de verbeelding de bestemming 

"Bedrijf- Opslag minerale oliën" te verruimen alsmede op de verbeelding, 
binnen deze bestemming de functieaanduiding "specifieke vorm van bedrijf-
afvalstoffen" op te nemen, zoals in bijlage 1 onder 5 staat aangegeven. 

7. Aan de regels een nieuw lid toe le voegen in de bestemming "Bedrijf-Opslag 
minerale oliën": 

31.1.2 Aanduidingen 
Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-afvalstoffen' op- en 
overslag van (gevaarlijke) afvalstoffen. 

En het bestaand artikellid 31.1.2 wordt daarbij hernummerd naar 31.1.3. 

Bestemmingsplan "Maasvlakte 1" 

8. Het op de verbeelding opnemen van de ontbrekende dubbelbestemming 
"Leiding-Gas", zoals aangegeven in bijlage 1, onder 6a. 

Het op de verbeelding opnemen van de ontbrekende dubbelbestemming 
"Leiding-Gas",en een gasontvangstation (ook met dubbelbestemming "Leiding-
Gas"), zoals aangegeven in bijlage 1, onder 6b. 

Het op de verbeelding opnemen van de bestemming "Bedrijf-Utilities voor het 
reduceerstation Missouriweg, alsmede de ontbrekende dubbelbestemming 
"Leiding-Gas", zoals aangegeven in bijlage 1, onder 6c. 

Het op de verbeelding opnemen van de ontbrekende dubbelbestemming "Leiding-
Gas" bij de locatie Missouriweg, zoals aangegeven in bijlage 1, onder 6d. 

9. Op de verbeelding de dubbelbestemming "Leiding-Gas" aanpassen naar 5 
meter aan weerszijde van de buisleiding, gemeten vanuit het hart van de 
buisleiding, voor zover betrekking hebbend op buisleidingen met een druk 
tussen 1600 en 4000 kPa. 
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10. De verbeelding zo aanpassen, zodat de gronden waar de 
aardgastransportleidingen in de leidingstrook liggen de dubbelbestemming 
"Leiding-Leidingstrook" hebben en de overige aardgastransportleidingen de 
dubbelbestemming "Leiding-Gas" hebben. 

Financiële en juridische consequenties/aspecten: 

Geen. 

Het bijb^horënï^e ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, 

De burgemeester. 

Bijlage(n): 
Bijlage 1: aanpassing verbeelding. 

Registratienummer dienst: BS15/00045 
Portefeuillehouder: R.E. Schneider 
steller: A.M.J. Ypma, 010-4895224 
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Ontwerpbesluit: 

De Raad van de gemeente Rotterdam, 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 maart 2015 
(raadsvoorstel nr. BS15/00045); 

gelet op de Wet ruimtelijke ordening; 

besluit: 

de bestemmingsplannen "Botlek-Vondelingenplaat", "Europoort en Landtong" en 
"Maasvlakte 1" overeenkomsttg het voorstel van burgemeester en wethouders als volgt 
gewijzigd vast te stellen: 

Bestemmingsplan "Botlek-Vondelingenplaat" 
1. Voor de bedrijfsactiviteiten voor Vopak op de verbeelding, binnen de bestemming 

"Bedrijf-13" (ten noorden van de Torontohaven) de functieaanduiding "specifieke vorm 
van bedrijf-afvalstoffen" opnemen, zoals in bijlage 1, onder 1 staat aangegeven. 

2. Voor de bedrijfsactiviteiten voor Vopak op de verbeelding, binnen de bestemming 
"Bedrijf-13" (terminal Botlek-Noord) de functieaanduiding "specifieke vorm van bedrijf-
afvalstoffen" opnemen, zoals in bijlage 1, onder 2 staat aangegeven. 

3. Voor de bedrijfsactiviteiten voor Vopak op de verbeelding, binnen de bestemming 
"Bedrijf-19" de functieaanduiding "specifieke vorm van bedrijf-afvalstoffen" voor het 
gehele bestemmingsvlak opnemen, zoals in bijlage 1, onder 3 staat aangegeven 

4. Een nieuw lid in de bestemming "Bedrijf-19" toevoegen: 

21.1.2 Aanduidingen 
Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-afvalstoffen' op- en overslag 
van (gevaarlijke) afvalstoffen 
En het bestaand artikellid 21.1.2 hernummeren naar 21.1.3. 

5. De aardgastransportleiding (met de dubbelbestemming "Leiding-Gas") en de uitbreiding 
van het meet- en regelstation voor de Gasunie op de verbeelding opnemen, door 
verbreding van het betreffende bestemmingsvlak met de bestemming "Bedrijf-Utilities", 
zoals in bijlage 1, onder 4a en 4b staat aangegeven. 

Bestemmingsplan "Europoort en Landtong" 
6. Voor de bedrijfsactiviteiten voor Vopak, op de verbeelding de bestemming "Bedrijf-

Opslag minerale oliën" aanpassen, alsmede op de verbeelding, binnen de bestemming 
"Bedrijf-Opslag minerale oliën" de functieaanduiding "specifieke vorm van bedrijf-
afvalstoffen" opnemen, zoals in bijlage 1 onder 5 staat aangegeven 

7. Aan de regels toevoegen een nieuw lid in de bestemming "Bedrijf-Opslag minerale 
oliën": 
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31.1.2 Aanduidingen 
Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-afvalstoffen' op- en overslag 
van (gevaarlijke) afvalstoffen. 

En het bestaand artikellid 31.1.2 wordt daarbij hernummerd naar 31.1.3.  

Bestemmingsplan "Maasvlakte 1" 
8. Het op de verbeelding opnemen van de ontbrekende dubbelbestemming "Leiding-Gas", 

zoals aangegeven in bijlage 1, onder 6a. 
Het op de verbeelding opnemen van de ontbrekende dubbelbestemming "Leiding-Gas" 
en een gasontvangstation (ook met dubbelbestemming "Leiding-Gas"), zoals 
aangegeven in bijlage 1, onder 6b. 
Het op de verbeelding opnemen van de bestemming "Bedrijf-Utilities" voor het 
reduceerstation Missouriweg, alsmede de ontbrekende dubbelbestemming "Leiding-Gas", 
zoals aangegeven in bijlage 1, onder 6c. 
Het op de verbeelding opnemen van de ontbrekende dubbelbestemming "Leiding-Gas" 
bij de locatie Missouriweg, zoats aangegeven in bijlage 1, onder 6d. 

9. Op de verbeelding de dubbelbestemming "Leiding-Gas" aanpassen naar 5 meter aan 
weerszijde van de buisleiding, gemeten vanuit het hart van de buisleiding, voor zover 
betrekking hebbend op buisleidingen met een druk tussen 1600 en 4000 kPa. 

10. De verbeelding zo aanpassen, zodat de gronden waar de aardgastransportleidingen in 
de leidingstrook liggen, deze de dubbelbestemming "Leiding-Leidingstrook" hebben en 
de overige aardgastransportleidingen de dubbelbestemming "Leiding-Gas" hebben. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van "Dit vult griffie later in" 

De griffier. De voorzitter. 
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13. 

GEMEENTERAAD 
Vergadering 1 'cn 

2 3 APR. 

Conform Besloten 

1 

De Raad van de gemeente Rotterdam, 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 maart 2015 
(raadsvoorstel nr. BS 15/00045); 

gelet op de Wet ruimtelijke ordening; 

besluit: 

de bestemmingsplannen "Botlek-Vondelingenplaat", "Europoort en Landtong" en 
"Maasvlakte 1" overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders als volgt 
gewijzigd vast te stellen: 

Bestemmingsplan "Botlek-Vondelingenplaat" 

1. Voor de bedrijfsactiviteiten voor Vopak op de verbeelding, binnen de bestemming 
"Bedrijf-13" (ten noorden van de Torontohaven) de functieaanduiding "specifieke vorm 
van bedrijf-afvalstoffen" opnemen, zoals in bijlage 1, onder 1 staat aangegeven. 

2. Voor de bedrijfsactiviteiten voor Vopak op de verbeelding, binnen de bestemming 
"BedrijM3" (terminal Botlek-Noord) de functieaanduiding "specifieke vorm van bedrijf-
afvalstoffen" opnemen, zoals in bijlage 1, onder 2 staat aangegeven. 

3. Voor de bedrijfsactiviteiten voor Vopak op de verbeelding, binnen de bestemming 
"Bedrijf-19" de functieaanduiding "specifieke vorm van bedrijf-afvalstoffen" voor het 
gehele bestemmingsvlak opnemen, zoals in bijlage 1, onder 3 staat aangegeven 

4. Een nieuw lid in de bestemming "Bedrijf-19" toevoegen: 

21.1.2 Aanduidingen 

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bed rijf-afva (stoffen' op- en overslag 
van (gevaarlijke) afvalstoffen 
En het bestaand artikellid 21.1.2 hernummeren naar 21.1.3. 

5. De aardgastransportleiding (met de dubbelbestemming "Leiding-Gas") en de uitbreiding 
van het meet- en regelstation voor de Gasunie op de verbeelding opnemen, door 
verbreding van het betreffende bestemmingsvlak met de bestemming "Bedrijf-Utilities". 
zoals in bijlage 1, onder 4a en 4b staat aangegeven. 

•* 4 . ^ 3 8 ^ Registratienummer dienst: BS15/00045 
* Ä * v * * ' U i . ţ « ^ ' Portefeuillehouder: R.E. Schneidei 

** Steller: A.M.J. Ypma, 010-4895224 
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Bestemmingsplan "Europoort en Landtong" 

6. Voor de bedrijfsactiviteiten voor Vopak, op de verbeelding de bestemming "Bedrijf-
Opslag minerale oliën" aanpassen, alsmede op de verbeelding, binnen de bestemming 
"Bedrijf-Opslag minerale oliën" de functieaanduiding "specifieke vorm van bedrijf-
afvalstoffen" opnemen, zoals in bijlage 1 onder 5 staat aangegeven. 

7 Aan de regels toevoegen een nieuw lid in de bestemming "Bedrijf-Opslag minerale 
oliën": 

31.1.2 Aanduidingen 
Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-afvalstoffen' op- en overslag 
van (gevaarlijke) afvalstoffen. 
En het bestaand artikellid 31.1.2 wordt daarbij hernummerd naar 31.1.3. 

Bestemmingsplan "Maasvlakte 1" 

8. Het op de verbeelding opnemen van de ontbrekende dubbelbestemming "Leiding-Gas", 
zoals aangegeven in bijlage 1, onder 6a. 
Het op de verbeelding opnemen van de ontbrekende dubbelbestemming "Leiding-Gas" 
en een gasontvangstation (ook met dubbelbestemming "Leiding-Gas"), zoals 
aangegeven in bijlage 1, onder 6b. 
Het op de verbeelding opnemen van de bestemming "Bedrijf-Utilitìes" voor het 
reduceerstation Missouriweg, alsmede de ontbrekende dubbelbestemming "Leiding-Gas", 
zoals aangegeven in bijlage 1, onder 6c. 
Het op de verbeelding opnemen van de ontbrekende dubbelbestemming "Leiding-Gas" 
bij de locatie Missouriweg, zoals aangegeven in bijlage 1, onder 6d. 

9. Op de verbeelding de dubbelbestemming "Leiding-Gas" aanpassen naar 5 meter aan 
weerszijde van de buisleiding, gemeten vanuit het hart van de buisleiding, voor zover 
betrekking hebbend op buisleidingen met een druk tussen 1600 en 4000 kPa. 

10. De verbeelding zo aanpassen, zodat de gronden waar de aardgastransportleidingen in 
de leidingstrook liggen, deze de dubbelbestemming "Leiding-Leidìngstrook" hebben en 
de overige aardgastransportleidingen de dubbelbestemming "Leiding-Gas" hebben. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 april 2015 

De griffier, 

I 
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