Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

12-10-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Gemeentehuis Noordwijk, kamer wethouder Ter Hark

Voorzitter

Mw. W.J.A. Verkleij

Aanwezigen

Mw. W.J.A. Verkleij, J.P. van den Berg, R. ter Hark, D.T.C. Salman, T.C.W.M.
Alkemade, F.G. Mencke en E. Voorham

1

Opening, mededelingen & rondvraag
Besluit:

Besproken.
1.1

Vaststellen van de agenda
Besluit:

Gewijzigd vastgesteld.
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 5 oktober 2021
Besluit:

Vastgesteld.
3

Uitnodigingen
Besluit:

Besproken.
4

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester
Besluit:

Besproken.
5

Vakanties en activiteiten college
Besluit:

Besproken.

6

Raad

6.1

Voorbespreking Raad, commissies en presentaties
Besluit:

Besproken.
6.2

Nabespreking Raad, commissies en presentaties
Besluit:

Besproken.
7

Bespreekstukken

7.2

Ontwerpbestemmingsplan 'Noordwijk aan Zee Pr. Hendrikweg 17 e.o.'
Naar aanleiding van het verzoek van een de eigenaar om een bestaand perceel
aan de kavel Prins Hendrikweg 17 te splitsen, de huidige woning te slopen en
twee nieuwe woningen te bouwen, is een voorontwerpbestemmingsplan ter
visie gelegd. Tevens is daarin opgenomen dat de zal een resterende
groenstrook ten zuiden ervan door de gemeente zal worden toegevoegd aan
de naastgelegen begraafplaats. Het voorontwerp van het plan heeft gedurende
zes weken voor inspraak ter inzage gelegen. Hierop zijn dertien reacties
binnengekomen. Deze hebben aanleiding gegeven tot een aantal wijzigingen
die zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Het college heeft besloten
de raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor ter
visielegging.
Besluit:

I. de ‘Nota van beantwoording vooroverleg- en inspraakreacties’ vast te stellen;
II. in te stemmen met het ontwerp- bestemmingsplan ‘ Noorwijk aan Zee Prins Hendrikweg 17 e.o.’, zoals vervat in de GML-code
NL.IMRO.0575.BPNAZPrHendrik17‐ON01, en dit ter inzage te leggen;
III. geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12, lid 2, onder a, van de
Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen;
IV. de raad te informeren met bijgaande raadsbrief.
Conform met aanpassing.
7.3

Raadsbrief stand van zaken Bronsgeest
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De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang van het project
Bronsgeest. Hierin worden de voorstellen genoemd, die de komende periode
aan hen worden voorgelegd en de onderzoeken die nog zullen plaatsvinden ter
voorbereiding op de ontwikkeling van het plangebied Bronsgeest. Ook
ontvangen zij de Nota van Uitgangspunten.
Besluit:

I. de Nota van Uitgangspunten vast te stellen;
II. In te stemmen met bijgaande raadsbrief, waarin de gemeenteraad
geïnformeerd wordt over de voortgang van het project Bronsgeest.
Conform met aanpassing.
7.4

Schriftelijke vragen fractie PUUR
De raadsfractie PUUR heeft vragen aan het college gesteld over de
mogelijkheden om inwoners van Noordwijk te belonen of te straffen voor de
wijze waarop ze huishoudelijk afval aanbieden.
Besluit:

I. Bijgevoegde brief te ondertekenen
II. Deze brief te versturen naar de griffie
Conform met aanpassing.
7.5

Stagnatiedekking renovatie sportpark SJC
De gemeente Noordwijk renoveert het gemeentelijk sportpark aan de Lageweg.
De gemeente is ontwerpverantwoordelijk en heeft BAM Bouw en Techniek
opdracht gegeven het ontwerp te realiseren.
In de realisatiefase zijn manco’s in het constructieve ontwerp aan het licht
gekomen, nadat het constructieve ontwerp door bouw- en woningtoezicht was
vrijgeven voor realisatie. Omdat verder bouwen onder deze condities door het
bouwteam unaniem als te risicovol werd beschouwd, is de bouw (door de
gemeente) stilgelegd. De hoofd- en nevenaannemer lijden daardoor
stagnatieschade. Omdat de gemeente opdrachtgever is, moet de gemeente de
stagnatiekosten aan de aannemer(s) (vooruit)betalen waarvoor dekking nodig
is. De kapitaallasten van de stagnatiekosten bedragen op jaarbasis € 50.000,-.
Voorgesteld wordt deze te verwerken in de meerjarenbegroting 2022 – 2025
en de raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde raadsbrief. De
stagnatiekosten worden verhaald op de constructeur en mogelijk ook op de
BAM. De gemeente loopt het risico dat niet alle schade wordt gecompenseerd.
De brief aan raad is door een externe bouwjurist geactualiseerd.
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Besluit:

I. De structurele kapitaallasten van de stagnatiekosten van de renovatie van
het gemeentelijk sportpark aan de Lageweg ad € 50.000,- met ingang van
begrotingsjaar 2022 ten laste te brengen van de investeringsruimte.
II. De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief te informeren over de
stagnatie(kosten) en de dekking daarvan;
III. BAM Bouw en Techniek te Rotterdam door middel van bijgevoegde brief te
informeren over de (voorgenomen) dekking van de stagnatiekosten in de
meerjarenbegroting.
Conform met aanpassing.
7.6

Vervolgtraject Economische Samenwerking Duin- en Bollenstreek
Om de huidige economische samenwerking in de Duin- en Bollenstreek te
kunnen voortzetten, zijn de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek bezig
met het opstellen van een economisch uitvoeringsagenda. In geval de
samenwerking met de Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek niet
verlengd wordt aan het einde van dit jaar, moeten er kosten gemaakt worden
door de Economic Board, waarin na 1 januari 2022 niet is voorzien.
Besluit:

I. Vast te stellen dat, in geval de overeenkomst exploitatiebijdragen governance
met de Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek in 2022 niet wordt
verlengd, een bedrag van maximaal €69.400,- aan de Stichting Economic
Board Duin- en Bollenstreek ter beschikking wordt gesteld, ten behoeve van
het nakomen van (lopende) verplichtingen.
II. De bijgevoegde raadsbrief over de voortzetting van de huidige regionaaleconomische samenwerking Duin- en Bollenstreek vast te stellen.
Conform met mogelijke aanpassing.
7.7

Vooroverleg Museum Engelandvaarders - Bosweg 15 Noordwijk
In 2020 heeft het college van Burgemeester en wethouders een positieve
grondhouding ingenomen ten aanzien van de uitbreidingsplannen van het
Museum Engelandvaarders, gevestigd aan de Bosweg 15. Hierna is het Museum
Engelandvaarders het ontwerp gaan uitwerken. In dat proces bleek dat zij meer
oppervlakte nodig hadden om het gewenste programma in te realiseren. Dit
heeft geleid tot een ontwerp waar meer massa en hoogte in is verwerkt dan in
de eerdere variant. Vanwege dit verschil heeft het college besloten geen
medewerking te verlenen aan het plan. Het Museum Engelandvaarders wordt
verzocht het plan aan te passen en een gewijzigd ontwerp voor te leggen.
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Besluit:

I. een positieve grondhouding in te nemen ten aanzien van het voornemen het
Museum Engelandvaarders aan de Bosweg 15 uit te bereiden;
II. het voorgelegde ontwerp af te wijzen en aanvrager te verzoeken een
aangepast ontwerp voor te leggen, waarbij de onderstaande aandachtspunten
in acht worden genomen:
a. de opmerkingen van stedenbouw en erfgoed verwerken in het ontwerp;
b. de buurt bij het ontwerpproces te betrekken en de gemeente daar verslag
van te doen;
c. onderzoeken welke alternatieve parkeeroplossingen er zijn;
d. het hoogheemraadschap betrekken bij het ontwerpproces;
III. de initiatiefnemer schriftelijk in kennis te stellen van beslispunt I en II.
Conform.
7.8

Vooroverleg woningbouw Gladiator
In het kader van een vooroverleg is er een plan ingediend voor de
transformatie van een agrarisch bedrijf aan de Gladiator t.o. 1 t/m 9 naar
woningbouw. Ten aanzien daarvan neemt het college een positieve
grondhouding, onder voorwaarden, in.
Besluit:

I. een positieve grondhouding in te nemen ten aanzien van het
stedenbouwkundig plan voor de woningbouwontwikkeling aan de Gladiator in
Noordwijkerhout;
II. de verzoeker schriftelijk in kennis te stellen van beslispunt I.
Conform.
7.9

Programmabegroting 2022
In de programmabegroting wordt weergegeven wat de belangrijke
beleidsonderwerpen zijn voor het begrotingsjaar 2022 en wanneer de
uitvoering hiervan is voorzien. Met het vaststellen van de Programmabegroting
2022 stelt de raad de budgetten beschikbaar. De begroting sluit elk van de 4
jaren met een positief saldo.
Besluit:

I. De raad voor te stellen de Programmabegroting 2022 vast te stellen;
II. De raad voor te stellen het in de Programmabegroting 2022 opgenomen
investeringsplan vast te stellen;
III. De raad voor te stellen de investeringsbedragen in de jaarschijf 2022
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conform het in de begroting opgenomen investeringsplan beschikbaar te
stellen, met uitzondering van de met een * gemerkte bedragen.
Conform met aanpassing.
8

Hamerstukken

8.1

BenW advies motie lid Meiland (NZ Lokaal) inzake zicht- en rustplekken
In de raadsvergadering van 24 november 2020 is een motie aangenomen over
zicht- en rustplekken voor recreanten.
De motie betreft het verzoek aan het college om te onderzoeken of er meer
zicht- en rustplekken aangebracht kunnen worden langs de bestaande wandel
en fietsroutes. Daarnaast luidt het verzoek om te onderzoeken of dit (mede)
gefinancierd kan worden uit het beheer- en onderhoudsbudget van het
Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek. Deze zicht- en rustplekken dienen
voorzien te worden van een afvalbak.
De gemeenteraad wordt door middel van bijgevoegde raadsbrief geïnformeerd
over de stand van zaken.
Besluit:

I. De bijgevoegde raadsbrief betreffende de stand van zaken vast te stellen en
deze aan de gemeenteraad toe te zenden.
Conform.
8.3

Vooroverleg bedrijfsverplaatsing Bloemenkwekerij ‘t Mossenest
In het kader van een vooroverleg is er door Bloemenkwekerij ‘t Mossenest een
verzoek ingediend voor het realiseren van een kas en loods op het perceel
kadastraal bekend als gemeente Noordwijkerhout, sectie B, nr. 2828, gelegen
in de Hogeveense Polder. Ten aanzien van dit plan wordt geen positieve
grondhouding ingenomen en wordt geen medewerking toegezegd.
Besluit:

I. een negatieve grondhouding in te nemen voor het realiseren van een kas en
loods in de Hogeveense Polder, ter plaatse van het perceel bekend als
gemeente Noordwijkerhout, sectie B, nr. 2828;
II. aanvrager de suggestie te doen om een alternatief plan in te dienen:
a. wat ook in de Hogeveense Polder gesitueerd kan zijn, mits een bestaand
bouwvlak daar voor wordt aangekocht en wordt verplaatst naar de ‘eerste lijns’
bebouwing en;
b. waarover aanvrager met de GOM overlegt en overeenstemming mee bereikt
en;
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c. als nieuw vooroverleg wordt ingediend en beoordeeld en;
d. bij een positieve grondhouding voor advies wordt voorgelegd aan het
Overlegplatform Greenport RO Duin- en Bollenstreek alvorens het college een
definitieve beslissing neemt;
III. de verzoeker schriftelijk in kennis te stellen van beslispunt I en II.
Conform.
8.4

VVGB Pauluslaan 27, kavel 207
Voor het bouwen van een nieuwe woning met bijgebouw aan de Pauluslaan 27,
kavel 207, is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Medewerking aan
deze aanvraag is alleen mogelijk door toepassing van een uitgebreide
afwijkingsprocedure. Een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) van de
gemeenteraad is daarbij nodig. Eerder heeft de raad besloten dat de afgegeven
ontwerp VVGB bij geen zienswijzen aangemerkt kan worden als definitief.
Omdat er een zienswijze is ingediend, moet de raad hierover een oordeel
geven en een definitief besluit nemen over de verklaring van geen
bedenkingen.
Besluit:

I. De raad voor te stellen de “Nota van beantwoording zienswijze Pauluslaan
27, kavel 207 Sancta Maria” vast te stellen.
II. De raad te verzoeken de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor het
initiatief Pauluslaan 27, kavel 207, af te geven.
Conform.
9

Openstaande raadsvragen artikel 39
Besluit:

Besproken.
9.1

Termijnagenda
Besluit:

Besproken.
9.2

Moties
Besluit:

Besproken.
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9.3

Toezeggingen
Besluit:

Besproken.
10

Regionale zaken
Besluit:

Besproken.
10.1

PHO Maatschappij en Jeugd 13 oktober 2021
Besluit:

Besproken.
11

Sluiting
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