Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

19-05-2020

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Videovergadering i.v.m. coronacrisis

Voorzitter

Mw. W.J.A. Verkleij

Aanwezigen

J.P. van den Berg, R. ter Hark, C. Hof, D.T.C. Salman en E. Voorham

Toelichting

1

Opening & mededelingen

Besluit
Voorzitter opent de vergadering.
1.1

Vastellen van de agenda

Besluit
Besproken.
1.2

Rondvraag

Besluit
Besproken.
1.2.1

Impactanalyse coronacrisis 15 mei 2020

Besluit
Besproken.
1.2.2

Brief aan de ondernemersverenigingen

Besluit
Conform met redactionele aanpassing.
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst

Besluit

Gewijzigd vastgesteld.
Geheimhouding specificatie ramingen sportpark De Boekhorst
Het college besluit:
-geheimhouding ex artikel 55 van de Gemeentewet opleggen op de specificatie
van de ramingen t.b.v. het aanvullend krediet voor Sportpark De Boekhorst.
-de gemeenteraad voorstellen deze geheimhouding ex artikel 25 lid 3 van de
Gemeentewet in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen.
3

Uitnodigingen

Besluit
Besproken.
4

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester

Besluit
Besproken.
5

Vakanties en activiteiten college

Besluit
Besproken.
6

Raad

Besluit
Besproken.
7

Bespreekstukken

7.2

Beantwoorden artikel 39 RvO vragen: Onderzoek naar alternatieve
woningbouwlocaties/Bronsgeest
Op 30 april 2020 heeft de fractie van D66 Noordwijk vijf vragen gesteld over
een collegebrief van 9 augustus 2019, verzonden op 12 augustus 2019, in het
licht van een antwoordbrief gedateerd 24 april 2020 van Gedeputeerde Staten
gericht aan Provinciale Staten.
Zowel de brief van het college als de brief van Gedeputeerde Staten gaan onder
andere over de locatie Bronsgeest en de alternatieve bouwlocaties voor het niet
te bebouwen deel van Bronsgeest Het college beantwoordt deze vragen.
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Besluit
I. In te stemmen met bijgaande conceptbeantwoording schriftelijke vragen
Conform.
7.3

Bouwverordening Noordwijk 2019, ambtelijke toets aan eisen welstand
Het college zet een volgende stap in de vereenvoudiging van de
adviesstructuur rond beoordeling van bouwplannen wat betreft welstand. Een
onlangs aan het college gegeven bevoegdheid wordt thans ingezet om deze
toets bij kleine veel voorkomende bouwprojecten ambtelijk te beleggen wat
binnen de procedure tijdwinst gaat opleveren.

Besluit
1. met gebruikmaking van de bevoegdheid gegeven in artikel 9.1, lid 4,
Bouwverordening Noordwijk 2019, aan te wijzen als categorie
bouwplannen waarbij de toetsing aan eisen van welstand ambtelijk
dient plaats te vinden: de categorie bouwplannen benoemd in
hoofdstuk 2 van de Welstandsnota Noordwijk 2019.
Conform.
7.4

Campagne Noordwijk 2020
Wanneer echt duidelijk wordt dat de wereld, en vooral Nederland aan de
winnende hand is in de strijd tegen het coronavirus en wanneer de ‘1,5 metersamenleving’ steeds meer concreet gestalte gaat krijgen, is het tijd om
Noordwijk uniek, onderscheidend en inspirerend op de kaart te zetten. Op een
manier die indruk maakt, dromen op gang brengt en doet bewegen een
verblijfsbezoek aan Noordwijk te brengen. Noordwijk Marketing heeft samen
met de stakeholders van het toeristisch bedrijfsleven
van Noordwijk een concept ontwikkeld voor een wervingscampagne om
Noordwijk onder de aandacht te brengen bij de Nederlandse vakantieganger

Besluit
1. In te stemmen met het verlenen van een subsidiebijdrage aan Noordwijk
Marketing voor het ontwikkelen en uitvoeren van de campagne Noordwijk
2020.
2. In te stemmen om het benodigd bedrag te dekken uit het uitvoeringsbudget
Corona en dit integraal met andere wijzigingen ten laste van deze post, in de
najaarsnota ter informatie aan de gemeenteraad voor te leggen.
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Conform.
7.6

Uitvoeringsbudget Coronacrisis
Het college wil de mogelijkheid hebben snel te kunnen reageren op
vraagstukken met financiële effecten in verband met het Covid-19 virus. Het
bestuurlijke traject van minimaal 2 maanden om een budget aan te vragen bij
de raad beperkt deze mogelijkheden. Derhalve wordt de raad gevraagd een
uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen.

Besluit
I. De raad voorstellen in te stemmen met een uitvoeringsbudget Corona ten
laste van de algemene reserve.
II. De raad voorstellen in te stemmen met de door het college voorgestelde
handelingsperspectief zoals door de gemeente gehanteerd wordt bij
initiatiefvoorstellen in verband met het Covid-19 virus.
III. De raad periodiek per brief en in de P&C-producten te informeren over de
aanwending van dit uitvoeringsbudget Corona.
Conform.
8

Hamerstukken

8.1

Beantwoording schriftelijke vraag van Puur over communicatie dossier
Zonnekant
Op 20 april jl. zijn er vragen gesteld door Puur ten aanzien van de
communicatie betreffende het dossier Zonnekant 41 t/m 123 (oneven) te
Noordwijk.

Besluit
I. In te stemmen met voorgestelde beantwoording van vragen van Puur over de
communicatie betreffende het dossier Zonnekant 43 t/m 123 (oneven).
Conform.
8.2

Beslissing op bezwaar Daniel Noteboomstraat 7
Er is bezwaar gemaakt tegen het besluit tot afwijzen van het verzoek om
tegemoetkoming in de planschade. Conform het advies van de Commissie
bezwaarschriften wordt voorgesteld het bezwaarschrift ontvankelijk te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
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Besluit
I. Het bezwaarschrift van 17 januari 2020, aangevuld met gronden op 10
februari 2020, tegen het besluit tot afwijzen van het verzoek om
tegemoetkoming in de planschade ontvankelijk te verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten, overeenkomstig het advies van de Commissie
bezwaarschriften.
II. Bezwaarmaker op de hoogte brengen van deze beslissing op bezwaar.
Conform.
8.3

Beslissing op bezwaar Ligusterweg 8 (bespreekstuk)
Naar aanleiding van advies van de commissie bezwaarschriften van de
gemeente Noordwijk, wordt het college geadviseerd om het besluit van 20
december 2018 tot aanwijzing van Ligusterweg 8 als gemeentelijk monument
te herroepen – waarin een principebesluit is opgenomen. In dit specifieke
geval is overgangsrecht niet van toepassing.

Besluit
I. Het besluit van 20 december 2018 tot aanwijzing van Ligusterweg 8 als
gemeentelijk monument, conform
het advies van de commissie bezwaarschriften, te herroepen;
II. Bezwaarmaker door middel van bijgevoegde brief op de hoogte te brengen.
Conform.
8.4

Onderhoud trottoirs Parallel Boulevard
De kwaliteit van de verharding van de Parallel Boulevard gaat zodanig achteruit
dat ingrijpen noodzakelijk wordt.
Voorgesteld wordt om de veiligheid te waarborgen door tot aan de
herinrichting slechts plaatselijk te repareren en geen grote delen verharding te
gaan vervangen en herstraten.

Besluit
I.

Reparaties aan de trottoirs langs de Parallelboulevard slechts daar uit te

voeren waar naar oordeel van de wegbeheerder niet meer aan de wettelijke
zorgplicht kan worden voldaan.
II.

De bijgevoegde informatiebrief aan de bewoners en bedrijven aan de

Parallel Boulevard te versturen.
Conform.
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8.5

Ontwerp uitwerkingsplan Offem Zuid 3e fase
In het bestemmingsplan Offem Zuid is een uitwerkingsplicht opgenomen om
het bouwen van woningen mogelijk te maken. Ook zijn hierin regels opgesteld
waaraan de uitwerking moet voldoen. Voor het deel van het plangebied dat
tussen de Herenweg en de opgeleverde nieuwe woningen in Offem Zuid ligt, is
het Uitwerkingsplan Offem Zuid, 3e fase opgesteld.

Besluit
I.

In te stemmen met het ontwerp uitwerkingsplan Offem-Zuid, 3e fase met

identificatienummer; NL.IMRO.0575.UPOffemzuid3-ON01
a. Op basis van een aangepaste stedenbouwkundige onderlegger
II.

Het ontwerp uitwerkingsplan vrij te geven voor terinzagelegging conform

artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening;
Conform.
8.6

Principeverzoek Langevelderlaan 6 en 6A te Noordwijk: bestemmingswijziging
naar burgerwoning
Er wordt medewerking gevraagd aan het omzetten van twee bedrijfswoningen
naar burgerwoningen. Deze medewerking wordt toegezegd. De gewenste
omzetting zal door middel van een partiële herziening van het
bestemmingsplan (postzegelbestemmingsplan) moeten worden
geformaliseerd.

Besluit
I. medewerking toe te zeggen aan het omzetten van twee bedrijfswoningen
naar burgerwoningen door middel van een partiële herziening van het
bestemmingsplan;
II. aan de medewerking de voorwaarde te verbinden, dat de te realiseren
burgerpercelen gezamenlijk een maximale grootte mogen hebben van circa
7.000 m2;
III. de verzoeker van de beslissing in kennis te stellen;
IV. de gemeenteraad door middel van een afschrift van de brief aan de
verzoeker van de beslissing in kennis te stellen.
Conform.
8.7

Schriftelijke vragen art 39 CDA inzake Overvolle containers
In bijgaande conceptbrief worden de vragen van het CDA beantwoord. Na
instemming door het college van B & W wordt deze brief overeenkomstig
artikel 39 RvO aan de griffie aangeboden ter verzending aan de raadsleden.
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Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording van de schriftelijke vragen van
het CDA overeenkomstig artikel 39 RvO inzake Overvolle containers
Conform.
8.8

Schriftelijke vragen art 39 PUUR handhaving strijdig gebruik ISG bollengrond
Op 16 april ontving het college van Burgemeester en Wethouders schriftelijke
vragen ex artikel 39 Reglement van Orde (RvO) namens de fractie van PUUR
Noordwijk. De vragen hebben betrekking op de bestrijding van het
onrechtmatig gebruik van de bollengronden binnen het ISG-gebied. In dit B&W
advies wordt het college gevraagd om in te stemmen met de brief en de
beantwoording van deze schriftelijke vragen.

Besluit
In te stemmen met de collegebrief als reactie op de schriftelijke vragen ex
artikel 39 RvO aangaande het onderwerp handhaving strijdig gebruik ISGgebied.
Conform.
8.9

Schriftelijke vragen art. 39 DOEN! Woningnood/huisvestingsproblematiek
Op 16 april ontving het college van Burgemeester en Wethouders schriftelijke
vragen ex artikel 39 Reglement van Orde (RvO) namens de fractie van DOEN!.
De vragen hebben betrekking op de woningmarktproblematiek, en met name
over het faciliteren van (semi-) permanente bewoning van de huisjes op de
recreatieparken. In dit B&W advies wordt het college gevraagd om in te
stemmen met de brief en de beantwoording van deze schriftelijke vragen.

Besluit
In te stemmen met de collegebrief als reactie op de schriftelijke vragen ex
artikel 39 RvO aangaande het onderwerp woningmarktproblematiek.
Conform.
8.10

Schriftelijke vragen art. 39 RvO D66 over omgevingsvergunning
Langevelderweg 37c
Op 16 april ontving het college van Burgemeester en Wethouders schriftelijke
vragen ex artikel 39 Reglement van Orde (RvO) namens de fractie van de D66
Noordwijk. De vragen hebben betrekking op het alsnog weigeren van de
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omgevingsvergunning in de beslissing op bezwaar voor de huisvesting
van arbeidsmigranten in de voormalige bollenschuur aan de Langevelderweg
37c. In dit B&W advies wordt het college gevraagd om in te stemmen met de
brief en de beantwoording van deze schriftelijke vragen.

Besluit
In te stemmen met de collegebrief als reactie op de schriftelijke vragen ex
artikel 39 RvO aangaande het onderwerp Langevelderweg 37c.
Conform.
9

Openstaande raadsvragen artikel 39

10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
11

Sluiting

Pagina 8

