Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

22-02-2022

Tijd

9:00 - 14:00

Locatie

Gemeentehuis Noordwijk, Rotonde

Voorzitter

W.J.A. Verkleij

Aanwezigen

W.J.A. Verkleij, T.C.W.M. Alkemade, R. ter Hark, Frans Mencke, D.T.C.
Salman en S. Jansen

1

Opening, mededelingen & rondvraag
Besluit:

Besproken
1.1

Vaststellen van de agenda
Besluit:

Vastgesteld
1.2

Corona
Besluit:

Besproken
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 15 februari 2022
Besluit:

Gewijzigd 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
6.1.1

Agenda gemeenteraadsvergadering
Besluit:

Besproken
6.1.2

Lijst moties en amendementen
Besluit:

Besproken
7

Bespreekstukken

7.2

Onderzoek verkeerscirculatie Noordwijk binnen
Het College van B&W van Noordwijk neemt kennis van de resultaten uit het
onderzoeksrapport “Verkeersonderzoek Noordwijk-Binnen. Kansrijke
maatregelen voor de geconstateerde knelpunten”. Daarbij stemt het in met de
te nemen vervolgacties en informeert de gemeenteraad hierover.
Besluit:

I. Kennis te nemen van de resultaten uit het onderzoeksrapport
“Verkeersonderzoek Noordwijk-Binnen. Kansrijke maatregelen voor de
geconstateerde knelpunten” (zie bijlage 1)
II. In te stemmen met de vervolgonderzoeken voor de korte termijn die uit dit
onderzoeksrapport naar voren zijn gekomen (zie bijlage 2)
III. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgesloten raadsbrief (zie
bijlage 3)
Conform
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7.3

Collegevoorstel omgevingsvisie t.o.v. de beeldvormende commissie
In de meningsvormende commissie ruimte van 10 februari jl. waren er vragen
over het raadsvoorstel inzake het vaststellen van de omgevingsvisie t.o.v. de
beeldvormende commissie. Daarnaast waren er vragen over de structuurvisies
of die al dan niet bleven gelden tot versie 2.0. Dit heeft het college ertoe doen
besluiten beide punten wegende om het raadsvoorstel in die lijn aan te passen
gehoord hebbende de commissie.
Besluit:

I. In te stemmen met de doorgevoerde wijzigingen in het raadsvoorstel en
raadsbesluit inzake het vaststellen van de omgevingsvisie ‘Samen maken we de
toekomst voor Noordwijk!’.
II. De gemeenteraad conform de bijgaande brief aan de raad hierover in kennis
te stellen.
Conform
7.4

Grondprijzenbrief
Het doel van de grondprijzenbrief is inzicht te geven in de totstandkoming van
de grondprijzen en de systematiek die de gemeente Noordwijk hanteert. Het
college van burgemeester en wethouders is, overeenkomstig artikel 160, lid e
van de Gemeentewet, bevoegd gronden uit te geven. De grondprijzenbrief is
een openbaar document en is tevens het kader waarbinnen het college de
bevoegdheid kan uitoefenen. Het team Onroerende Zaken is binnen de
gemeente Noordwijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de
grondprijzenbrief en voor de advisering over het bepalen van de grondprijzen.
De grondprijzenbrief is kaderstellend voor de wijze waarop over de prijzen
wordt geadviseerd aan het college.
Besluit:

I. De grondprijzenbrief 2022 vast te stellen met ingang van 01-01-2022
Conform met opmerking

7.5

Niet-ontvankelijk verklaren planschadeverzoek: Circus 10 te Noordwijkerhout
Planschade is schade die wordt geleden door een nadelige planologische
ontwikkeling. Een verzoek tot planschade vergoeding kan worden ingediend
mits er in de afgelopen 5 jaar een voor de indiener nadelige planologische
ontwikkeling (bestemmingsplan wijziging) heeft plaatsgevonden. Wel moeten
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er voor de behandeling van een verzoek leges aan de gemeente worden
betaald. In dit geval zijn die leges niet binnen de wettelijke termijn aan de
gemeente voldaan.
Besluit:

I. Verzoek tot planschade niet-ontvankelijk verklaren
II. Aanvrager informeren overeenkomstig bijgaande conceptbrief
Conform met aanpassing
7.6

Omgevingsvergunning Langevelderweg 8 en 10
De Kindervilla Wereld heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor
de vestiging van een kinderdagverblijf in het Rijksmonument aan de
Langevelderweg 8 en 10. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken heeft
van 5 mei tot en met 15 juni 2021 ter inzage gelegen. Hierop zijn in totaal 6
zienswijzen ingediend. De ingekomen zienswijzen zijn ontvankelijk. De
ingekomen zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van het plan, in die
zin dat het geluidsonderzoek is aangevuld en de ruimtelijke onderbouwing is
aangepast. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de inhoud van de
ingekomen zienswijzen en de reactie daarop en de vergunning te verlenen.
Besluit:

I. De ingekomen zienswijzen ontvankelijk verklaren;
II. Kennis nemen van de inhoud van de nota van beantwoording zienswijzen
omgevingsvergunning Langevelderweg 8 en 10 en deze vast stellen;
III. De gevraagde omgevingsvergunning voor het verbouwen van de
Langevelderweg 8 en 10 tot kinderdagverblijf te verlenen;
Conform
7.7

Rapport jongeren en georganiseerde drugscriminaliteit in de regio Haaglanden
In opdracht van het Regionale informatie- en Expertise Centra Den Haag
(hierna: RIEC Den Haag) hebben de adviesbureaus Beke, Broekhuizen en
Bervoets, onderzoek verricht naar jongeren en georganiseerde
drugscriminaliteit in de regio Den Haag, met als focusgemeenten: Noordwijk,
Delft en Den Haag. De onderzoekers brachten de aard en omvang van de
drugsproblematiek in kaart. De onderzoekers geven inzicht in hoe jongeren in
de drugscriminaliteit terechtkomen. Daarnaast biedt het rapport aanbevelingen
die door gemeenten en onze regionale partners worden overgenomen.
In het kader van de integrale aanpak van ondermijnende drugsgerelateerde
criminaliteit wil de regio Den Haag meer zicht krijgen op redenen waarom
jongeren toetreden tot de (georganiseerde) drugscriminaliteit. In het verlengde
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daarvan bestaat behoefte aan handreikingen voor mogelijke interventies om te
voorkomen dat jongeren hun carrière starten in de drugscriminaliteit, waarbij
in beeld worden gebracht welke stakeholders daaraan welke bijdrage kunnen
leveren en waarbij een advies wordt gegeven over welke aspecten lokaal
georganiseerd moeten worden en wat regionaal opgepakt moet worden.
Besluit:

I. Kennis te nemen van het onderzoek jongeren en georganiseerde
drugscriminaliteit in regio Haaglanden.
II. Dit rapport ter kennisname door te sturen aan de gemeenteraad met
bijgevoegde raadsbrief.
Conform met aanpassing
7.8

Stand van zaken handhaving en huisvesting arbeidsmigranten
Een betrokken inwoner heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college en de
gemeenteraad over handhaving en de huisvesting van arbeidsmigranten binnen
de gemeente Noordwijk. Aanleiding hiervoor is de raadsvergadering van 10
november 2021 waarin o.a. gesproken wordt over huisvesting van
arbeidsmigranten in de gemeente Noordwijk.
Besluit:

I. Conform bijgevoegde brief de vragen van een betrokken inwoner over
handhaving en huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Noordwijk te
beantwoorden.
Conform met aanpassing
7.9

Vaststellen herziening bouwgrenzen omgevingsplan Bavoterrein
Het voorstel betreft het ongewijzigd vaststellen van een gedeeltelijke
herziening van het omgevingsplan Bavoterrein (bestemmingsplan met verbrede
reikwijdte op basis van de Crisis- en herstelwet (Chw). De gedeeltelijke
herziening betreft een correctie van het gebied rond het hoofdgebouw. De
bouwgrenzen voor de woningen worden weer op de oorspronkelijke locatie
gelegd. Hierdoor kunnen er in totaal iets meer woningen worden gebouwd. De
herziening heeft verder geen gevolgen voor de inhoud van het eerder
vastgestelde omgevingsplan Bavoterrein. Het ontwerpbestemmingsplan heeft
zes weken voor zienswijzen ter inzage gelegen. Hierop zijn geen reacties
ontvangen.
Besluit:
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I. de gemeenteraad voor te stellen de herziening van het omgevingsplan
Bavoterrein met de GML-code NL.IMRO.0575.OBBAVOBouwgrenzen-VA01 vast
te stellen en in te stemmen met de gewijzigde beleidsregels en de
Spelregelkaart;
II. de gemeenteraad voor te stellen de vastgestelde herziening van het
omgevingsplan, de gewijzigde beleidsregels en de Spelregelkaart ter inzage te
leggen.
Conform
7.10

Aanschaf elektrische robotmaaiers
De gemeente Noordwijk wil de mogelijkheden voor duurzaamheid maximaal
inpassen. Hierdoor is besloten om de aanschaf voor een tractor op diesel voor
het maaiwerk van diverse sportvelden niet te realiseren en hiervoor te
investeren in 2 elektrische robotmaaiers.
Besluit:

I. Akkoord te gaan met de aanschaf van 2 elektrische robotmaaiers voor de
sportvelden in plaats van de aanschaf van een kooimaaier.
II. In te stemmen met het besluit om af te wijken van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid voor de leverantie van materieel voor de winterdienst.
III. De opdracht voor aanschaf te verlenen aan van den Berg machines uit
Pijnacker.
Conform
8

Hamerstukken

8.1

Beantwoording principeverzoek Schippersvaartweg 44 Noordwijkerhout
De eigenaar van de Schippersvaartweg 44 te Noordwijkerhout heeft samen met
zijn dochter een principeverzoek ingediend om naast de huidige woning een
Greenportwoning te realiseren op het perceel kadastraal bekend NWK04 B
4239 G 0. Het verzoek betreft het realiseren van een burgerwoning. Dat is in
strijd met het bestemmingsplan Buitengebied. Tegen het realiseren van een
burgerwoning op dat perceel bestaat in beginsel geen bezwaar. De realisering
van een greenportwoning kan echter alleen met een buitenplanse
omgevingsplanprocedure, of het opstellen van een nieuw bestemmingsplan.
Daarbij dient aan een aantal randvoorwaarden te worden voldaan. In bijgaande
brief wordt initiatiefnemer daarover bericht.
Besluit:
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I. Positief te besluiten op het principeverzoek op aan de Schippersvaartweg 44
te Noordwijkerhout een Greenportwoning te realiseren;
II. Initiatiefnemers uit te nodigen een concreet plan in te dienen waarbij aan
een aantal randvoorwaarden dient te worden voldaan
III. Aanvragers over dit besluit te berichten met bijgaande brief
IV. De gemeenteraad te informeren met een afschrift van bijgaande brief
Conform
8.2

Beantwoording Principeverzoek Zwarteweg 18a Noordwijk
Gevraagd is om een tweede woning te realiseren aan de Zwarteweg 18a te
Noordwijk ten behoeve van de kleinkinderen. Zwarteweg 18a te Noordwijk ligt
in het gebied dat volgens het landschapsperspectief van de ISG aangewezen is
om de openheid te vergroten. Een tweede woning op deze locatie, draagt daar
niet aan bij. Daarom wordt het principeverzoek om daar medewerking aan te
verlenen geweigerd.
Besluit:

I. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor een woning
Zwarteweg 18a Noordwijk
II. Aanvragers met bijgaande brief te informeren
Conform
8.3

Beslissing op bezwaar Dr. Nolenslaan 18
Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak van de woning Dr. Nolenslaan 18 is geweigerd. Hiertegen is een
bezwaarschrift ingediend. In heroverweging wordt voorgesteld de vergunning
te verlenen nu er een positief welstandsadvies is verkregen.
Besluit:

I. Het bezwaarschrift dat bij uw college is binnengekomen op 2 juni 2021,
gericht tegen uw besluit van 28 mei 2021 tot het weigeren van de
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
aan de Dr. Nolenslaan 18 te Noordwijkerhout, ontvankelijk te verklaren.
II. Het besluit in heroverweging te vergunnen.
III. Bezwaarmaker(s) van het besluit in heroverweging in kennis stellen.
IV. De uitvoering van beslispunt III te mandateren aan de directeur
Omgevingsdienst West-Holland.
V. Het besluit publiceren.

Pagina 7

Conform
8.4

Beslissing op bezwaar inzake het bezwaarschrift namens diverse ondernemers
gevestigd aan en rond de Maarten Kruytstraat, gericht tegen de afwijzing van
hun verzoek om handhaving
Bezwaarmakers hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit van 17 augustus
2021, waarbij hun verzoek om handhaving tegen het opheffen van 46
parkeerplaatsen aan de Maarten Kruytstraat is afgewezen. Op 13 december
2021 heeft de hoorzitting van de commissie bezwaarschriften plaatsgevonden
en op 17 januari 2022 heeft de commissie advies uitgebracht. Met
inachtneming van dit advies wordt een beslissing op het bezwaarschrift
genomen.
Besluit:

I. Het bezwaarschrift tegen het besluit van 17 augustus 2021 tot afwijzing van
het verzoek om handhaving tegen het opheffen van 46 parkeerplaatsen aan de
Maarten Kruytstraat, conform het advies van de commissie bezwaarschriften,
ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten;
II. Bezwaarmakers te informeren over voornoemd besluit door middel van
bijgevoegde beslissing op bezwaar.
Conform
8.5

Inhuur bouwkundig projectleider herbouw De Schelft
Het herbouwen van De Schelft is geen klus die de gemeente dagelijks doet. Om
de bouwkundige werkzaamheden voor de herbouw van De Schelft in goede
banen te leiden moet daarom externe kennis worden ingehuurd. Gelet op de
complexiteit van het project en het komen tot een gedegen voorbereiding
richting de start van de uitvoering is het noodzakelijk om een ervaren
bouwkundig projectleider in te huren.
Besluit:

Gemotiveerd af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de
inhuur van een bouwkundig
projectleider voor de herbouw van De Schelft.
Conform
8.6

Ontwerpbestemmingsplan ‘Westeinde perceel D961, Noordwijkerhout’
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Voorliggend plan is een ontwerp voor een bestemmingsplan dat het mogelijk
maakt om in het kader van de Ruimte-voor-Ruimteregeling een woning te
bouwen op het perceel Westeinde sectie D nr. 961 te Noordwijkerhout. Dit in
ruil voor het door de eigenaar saneren van totaal 5.000 m2 aan glas en
glasrechten. Daarnaast heeft de eigenaar zichzelf verplicht gesteld om op een
deel van zijn perceel, voorafgaande aan de bouw van de woning, een
ecologische verbindingszone te ontwikkelen. Voor dit laatste heeft de eigenaar
in nauwe samenwerking met de provincie en de gemeente een anterieure
overeenkomst afgesloten. Het voorontwerp van dit plan heeft zes weken ter
inzage gelegen. Hierop zijn twee inspraakreacties ontvangen. Van de provincie
is een vooroverlegreactie ontvangen. De reacties hebben aanleiding gegeven
het plan te wijzigen.
Besluit:

I. de Nota van beantwoording vooroverleg en inspraak vast te stellen;
II. de gemeenteraad te adviseren in te stemmen met het
ontwerpbestemmingsplan ‘Westeinde perceel D961, Noordwijkerhout’
(NL.IMRO.0575.BPBGWesteindeD961-ON01) en dit ter inzage te leggen;
III. de anterieure overeenkomst aan te gaan met de aanvrager.
Conform
8.7

Schriftelijke vragen van de fractie van het CDA over eigen gemeentelijke
bewindvoerders
In het Algemeen Dagblad van 21 januari 2022 stond een stuk over een
proefproject in Dordrecht met eigen gemeentelijke bewindvoerders voor
mensen met schulden. Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van het CDA op
25 januari 2022 vragen gesteld aan het college. In dit voorstel wordt het
college gevraagd om in te stemmen met de beantwoording van deze vragen.
Besluit:

I. In te stemmen met de raadsbrief als reactie op schriftelijke vragen ingevolge
artikel 39 RvO van de fractie van het CDA over eigen gemeentelijke
bewindvoerders.
Conform
8.8

Beantwoording schriftelijke vragen art 39 RvO Bruisend Noordwijk iz
huishoudelijk afval
Bruisend Noordwijk heeft vragen gesteld over huishoudelijk afval. Het college
van B en W heeft de gestelde vragen van Bruisend Noordwijk beantwoord.
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Besluit:

I. In te stemmen met het verzenden van de raadsbrief als reactie op de vragen
van Bruisend Noordwijk ingevolge artikel 39 RvO inzake huishoudelijk afval.
Conform met aanpassing
8.9

Beantwoording artikel 39 vragen fractie Doen! over variantenstudie bouwtaken
Op 4 februari 2022 ontvingen wij van de fractie Doen! schriftelijke vragen over
de varianten-studie aangaande de uitvoering van de gemeentelijke bouwtaken,
ingevolge artikel 39 Reglement van Orde.
Door middel van deze brief beantwoorden we de gestelde vragen.
Besluit:

Instemmen met beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Doen! over
de varianten-studie aangaande de uitvoering van de gemeentelijke bouwtaken,
ingevolge artikel 39 Reglement van Orde.
Conform
8.10

Beantwoording vraag strandnota n.a.v. commissie 15 februari 2022
Tijdens de commissie van 15 februari 2022 ontvingen wij een mondelinge
vraag van de fractie van GroenLinks.
Besluit:

Instemmen met de beantwoording van de mondelinge vraag.
Conform
9

Openstaande raadsvragen artikel 39
Besluit:

Besproken
10

Regionale zaken
Besluit:

Besproken
10.1

PHO Jeugd onderdeel regio voor 23 februari 2022
Besluit:
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Besproken
12

Sluiting
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