
7
GH

donderdag29september2011 GROENE HART

BEKENDMAKING

Publicatie Ontwerp Actualisering 2011
Provinciale Structuurvisie, Verordening Ruimte en PlanMER

De Ontwerp Actualisering 2011 Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte en de bijbehorende

PlanMER liggen van maandag 3 oktober 2011 tot en met maandag 31 oktober 2011 ter visie. In deze

periode kan iedereen met een zienswijze reageren op de door GS vastgestelde ontwerpwijzigingen van de

Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte en de afgewezen gemeentelijke verzoeken.

De structuurvisie bevat een beschrijving van de hoofdlijnen van ruimtelijke ontwikkeling de komende tien jaar

en in de verordening zijn regels opgenomen voor bestemmingsplannen van gemeenten. De PlanMER beschrijft de

effecten van de beleidskeuzes in de Ontwerp Actualisering voor een duurzame ontwikkeling.

De actualisering is gebaseerd op verzoeken van gemeenten, maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen.

In deze Actualisering 2011 blijven de hoofdlijnen, hoofdopgaven en provinciale belangen van het ruimtelijk

beleid ongewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen betreffen de volgende onderwerpen:
! Verbeterde kwaliteitskaart (effectiever sturen op kwaliteit)
! Kantorenbouw (beperking aantal nieuwe kantoorontwikkelingslocaties)
! Woningbouw (inspelen op ontwikkelingen woningmarkt)
! Glastuinbouw (nieuwe locaties in Nieuwkoop en Binnenmaas, glas-voor-glasregeling, SER-ladder)
! Bodemenergie (efficiënt gebruik ondergrond)
! Gemeentelijke verzoeken (beperkte aanpassing bebouwingscontouren en functies)

Daarnaast zijn een aantal beleidsarme technische correcties doorgevoerd voor de volgende onderwerpen:
! Actualisering compensatiebeginsel natuur, recreatie en landschap
! Correcties Ecologische Hoofdstructuur en landgoedbiotoop
! Aanpassing regionale waterkeringen in Rijnland en Rivierenland

Waar kunt u de ontwerpen inzien?
1. U kunt de Ontwerp Actualisering 2011 Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte met de kaartbijlagen,

de PlanMER, de afgewezen gemeentelijke verzoeken en een aantal toelichtende documenten inzien en downlo-

aden via www.zuid-holland.nl/visieopzuidholland. Als service zijn ook documenten van de Structuurvisie en

Verordening Ruimte in te zien waarin de ontwerp nieuwe teksten zijn gemarkeerd.

2. U kunt de wijzigingen van de Structuurvisie en de Verordening Ruimte met digitaal inzoombare kaarten voorts

raadplegen via ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl

3. Tijdens kantooruren liggen alle documenten ook ter inzage bij het Klantencentrum informatiediensten (biblio-

theek) van het Provinciehuis.

Voor aanpassing van de regionale waterkeringen moeten ook de Waterverordeningen van Rijnland en

Rivierenland worden gewijzigd. De ontwerpwijzigingen van deze Waterverordeningen worden tegelijkertijd ter

visie gelegd. Zie voor meer informatie hierover de bekendmakingen van de wijziging van deze

Waterverordeningen.

Hoe dient u uw zienswijze in?
U kunt uw zienswijze(n) op de ontwerpwijzigingen van de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte

schriftelijk of per e-mail indienen. In uw zienswijze op de ontwerpactualisering kunt u ook reageren op de

PlanMER. U kunt geen zienswijze indienen tegen de servicedocumenten.

schriftelijke zienswijze

U kunt uw reactie sturen naar onderstaand adres:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

t.a.v. mw. H. Maagdenberg

afdeling Ruimte, Wonen en Bodem

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

e-mail

visieopzuidholland@pzh.nl

Tips voor zienswijze
Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Geef daarbij aan op welk onderdeel van de Ontwerpactualisering 2011

Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is.

Vermeld ook uw naam, e-mail en adres.

Vervolg
Ieder die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd over de Nota van Beantwoording met alle ziens-

wijzen, voorzien van een reactie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerp op onderdelen.

Provinciale Staten stellen uiteindelijk de Actualisering 2011 Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte

vast.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de afdeling Ruimte en Wonen van de provincie Zuid-Holland,

telefoon 070 - 4417176 en 070 - 4417269 of emailadres visieopzuidholland@pzh.nl of via

www.zuid-holland.nl/visieopzuidholland
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BERGAMBACHT • Zeg tegen

Alexander Boerboom (42) niet dat

hij niets heeft ondernomen tegen de

spierziekte die hem al zeker tien

jaar belemmert en die hem enkele

jaren terug dwong om te stoppen

met zijn montagebedrijf.

,,Ik heb echt van alles geprobeerd,

dat wil je niet weten. Massage, acu-

punctuur, kraken, reiki. Ik ben bij

een gebedsgenezeres geweest, heb

een foto van mezelf aan de andere

kant van de wereld laten instralen.

Ik heb aan de pillen gezeten en ten-

slotte aan de medicinale wiet. Niets

hielp, behalve dat blowen dan een

beetje, maar daar blijf je niet scherp

bij.’’

Begin dit jaar ontdekte Boerboom

het floaten: ontspannen, gewichts-

loos drijven in een bad met een

hoger zoutgehalte dan dat van de

Dode Zee. ,,Het is een bad van 650

liter water waarin 500 kilo bitter-

zout gaat. Je zweeft als het ware en

je spieren ondervinden geen nare

prikkels. Je lichaam kan daardoor

helemaal ontspannen. TNO heeft

onderzocht dat de doorbloeding van

de spieren tien keer sneller gaat dan

normaal.’’ Door de opwaartse kracht

van het water blijft het lichaam zon-

der enige inspanning drijven.

,,De eerste keer dat ik het floaten

probeerde wist ik niet wat ik mee-

maakte. Ik was daarna vier, vijf

dagen pijnvrij. In een opwelling be-

dacht ik om zelf dan maar gelijk

zo’n cabine aan te schaffen. Daar

kwam ik snel van terug, want die

dingen zijn ontzettend duur.’’

Na overleg met zijn vrouw Yvonne

besloot hij een floatingcentrum in

de achtertuin te beginnen. ,,Er is

ook een ruimte waar een masseur

komt werken. We gaan 1 oktober

open.’’ De website was nogmaar een

paar weken in de lucht of de eerste

klant meldde zich al aan voor vier

afspraken. En die komt uit Brabant.

,,In de regio vind je haast geen mo-

gelijkheden voor floating. Ik geloof

dat er in Nederland nog maar vijf-

tien bedrijven zijn die dit aanbie-

den.’’

NIET SCHEREN
Het eerste dat opvalt in de ruimte

waarin het zoutbad staat, is de

warmte. ,,Het is altijd 26 graden. En

het water moet iets onder de li-

chaamstemperatuur zijn, zo’n 35

graden. Dat zijn voorwaarden voor

het beste resultaat. Tip de voor

mannen: niet vooraf scheren als je

gaat floaten. Dat prikt.’’ Het bad zelf

kan geheel worden afgesloten en

staat in een ruimte met een douche.

,,Anders ben je wit van het opge-

droogde zout.’’

Na elke sessie wordt het water af-

gevoerd en het zout via een pomp-

systeem opgeslagen en voor de vol-

gende behandeling gezuiverd. ,,Flo-

aten is ook goed tegen stress, een

jetlag, maar ook bij psoriasis en

chronische pijn. En geloof me, het

helpt. Ik vind mezelf de ultieme er-

varingsdeskundige.’’

Meer informatie op www.floa-
tingbergambacht.nl

In zijn zoektocht naar de
beste remedie tegen de
dagelijkse pijn in zijn
spieren ontdekte Alexan-
der Boerboom het floa-
ten. Dat beviel hem zo
goed dat hij besloot er
een bedrijfje van te
maken. ,,Ik ben de ultieme
ervaringsdeskundige.’’

LUC VAN DEN OEVER

Floatingcentrum open

Zoutbad om
de pijn te
bestrijden

Alexander Boerboom

‘Je zweeft, je
lichaam kan
helemaal
ontspannen’

Alexander Boerboom toont de floating-cabine. FOTO RICARDOSMIT


