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Onderwerp 

Afdoening motie Religieuze instellingen niet verbieden op de 

Binckhorst G.15 

  

Uw raad heeft tijdens de behandeling van het gewijzigd voorstel van het college inzake Omgevingsplan 

Binckhorst (RIS299317) op 29 november 2018 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie 

‘Religieuze instellingen niet verbieden op de Binckhorst G.15’ (RIS301267) aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

 in het omgevingsplan expliciet uitgesloten wordt dat religieuze voorzieningen gevestigd kunnen 

worden op de Binckhorst; 

 uit de beantwoording op de technische vragen blijkt dat via een afwijking van het 

omgevingsplan alsnog een dergelijke voorziening gerealiseerd kan worden; 

 

overwegende, dat: 

 er reeds religieuze gemeenschappen samenkomen op de Binckhorst en zij dit in de toekomst 

graag zouden blijven willen doen; 

 bij de bouw van Wateringse Veld er geen religieuze voorzieningen zijn gebouwd, waardoor 

gemeenschappen daar nu veel moeite moeten doen een plekje te vinden om samen te komen; 

 

verzoekt het college: 

 te onderzoeken welke afwijkingsmogelijkheden er zijn, waarmee religieuze voorzieningen alsnog 

op de Binckhorst gevestigd kunnen worden. 
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Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

Afhankelijk van de aard en omvang van de afwijking kan met een omgevingsvergunning buitenplans 

worden afgeweken van het omgevingsplan. Deze afwijkingsmogelijkheid geldt ook voor religieuze 

voorzieningen. De voorgenomen afwijking moet wel binnen bestaande wet- en regelgeving passen 

(milieutoets). 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de burgemeester 

 

Peter Hennephof Pauline Krikke 

 
 


