Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

05-03-2019

Tijd

9:00 - 11:30

Locatie

Gemeentehuis Noordwijk

Voorzitter

J.H.M. Hermans-Vloedbeld

Aanwezigen

J.P. van den Berg, R. ter Hark, J.H.M. Hermans-Vloedbeld, C. Hof, H.W.M. de
Jong en D.T.C. Salman

Toelichting

1

Opening & mededelingen

Besluit
Voorzitter opent de vergadering.
2

Vaststellen openbare besluitenlijst

Besluit
Vastgesteld.
3

Uitnodigingen

Besluit
Besproken.
4

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester

5

Vakanties en activiteiten college

6

Openstaande raadsvragen artikel 39

6.1

<vervallen> artikel 38 vragen en antwoorden gebrek instroom Maregroep
Wordt afgevoerd. Reeds vorige week besproken.

6.2

Schriftelijke vragen PvdA nav inspreken mevrouw Van Duin - Huiberts tijdens
RTG 5-2-2019
De twee over de kwestie gestelde vragen worden ontkennend beantwoord.
Hetgeen waarom de fractie verzoekt (een herbeoordeling met extra aandacht
voor een bepaald aspect), is in het verleden al uitgevoerd. De kwestie nogmaals
beoordelen zal niet tot een andere uitkomst leiden.

Besluit

Instemmen met de voorgestelde beantwoording.
Met redactionele aanpassingen akkoord.
7

Raad

8

Bespreekstukken

8.1

B&W advies Samenwerkingsovereenkomst voor het reguleren van het parkeren
op het terrein van het partycentrum aan de Langelaan 2 in Noordwijkerhout

Besluit
Conform.
8.2

BenW advies gunning herinrichting sportpark de Boekhorst
Voorstel voor gunning herinrichting van sportpark De Boekhorst middels RAWraamovereenkomst voor de duur van het project, firma AW Vessies Infra B.V.
heeft economisch meest voordelige inschrijving gedaan.

Doorgesproken met JOV, FIA en PRU

Besluit
1. AW Vessies Infra B.V. te Lisse, opdracht te geven voor uitvoering van de
RAW-raamovereenkomst 2018-NWH003-RO-01 "Herinrichting Sportpark de
Boekhorst" te Noordwijkerhout.
2. De totale opdrachtwaarde van de RAW-raamovereenkomst exclusief BTW te
dekken uit het beschikbaar gesteld krediet door de gemeenteraad op 19 april
2018.
3. De aanneemovereenkomst met AW Vessies Infra B.V. te Lisse te
ondertekenen na verstrijken van de Alcatel-termijn van twintig dagen.
4. De ondertekening van de deelopdrachten van de raamovereenkomst te
mandateren aan de ambtelijk opdrachtgever.
5. Te kiezen voor kurk of TPE als infill in overleg met V.V.S.B. voor de
kunstgrasvelden op sportpark De Boekhorst als alternatief voor de omstreden
rubberen korrel SBR.
6. De gemeenteraad te informeren over de aanbesteding en voortgang
herstructurering sportpark middels een inhoudelijke brief.

Conform, punt 5 wordt aangehouden. Wordt volgende week hernomen.
8.3

Voorontwerpbestemmingsplan Leidsevaart 52
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Wegens bedrijfsbeëindiging komt het agrarische perceel Leidsevaart 52 vrij.
Omdat het bedrijf in deze omvang niet rendabel is, heeft de eigenaar verzocht
het bestemmingsplan te wijzigen. Het bestemmingsplan Leidsevaart 52
voorziet in de omzetting van een bedrijfswoning naar een burgerwoning. Om
de bouw van de woning mogelijk te maken worden tot het agrarisch bedrijf
behorende schuur- en kasruimte gesloopt en wordt erfverharding verwijderd.
Verder wordt de grond die niet tot het woonperceel zal behoren omgezet naar
1e klas bollengrond. Om de planologische wijziging te kunnen realiseren zal
eerst met goed gevolg een bestemmingsplanprocedure moeten worden
doorlopen.

Besluit
I. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Leidsevaart 52.
II. Het voorontwerpbestemmingsplan Leidsevaart 52 vrijgeven voor inspraak en
vooroverleg.
III. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief in kennis stellen van het in
procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan.

Conform.
9

Hamerstukken

9.1

Ontwerpbestemmingsplan Zeestraat 85
De raad wordt geconsulteerd en verzocht het bestemmingsplan vrij te geven
voor ter visielegging. Dit vereist geen formeel raadsbesluit aangezien het
college bevoegd is de procedure voor te bereiden.

Besluit

I. Instemmen met de “Nota van beantwoording overleg- en inspraakreacties
bestemmingsplan Zeestraat 85”.
II. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Zeestraat 85.
III. Het ontwerpbestemmingsplan via het in concept bijgevoegde raadsadvies
ter consultatie en vrijgave ter visielegging voorleggen aan de raad.

Conform.
9.2

Uitbreiding parkeerkelder onder Olieburg

Aangehouden.
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9.3

Vaststellen wijzigingsplan 'Veiligheidzone-leiding' Offem ZUid
Door gewijzigde regelgeving kan de veiligheidszone-leiding in het
bestemmingsplan en uitwerkingsplan Offem Zuid worden verkleind.

Besluit
Voorgesteld besluit:
I. De nota van beantwoording zienswijzen ‘Ontwerp wijzigingsplan
‘veiligheidszone-leiding’ Offem Zuid vast te stellen;
II.

Het definitieve wijzigingsplan ‘veiligheidszone-leiding’ Offem Zuid met

planidentificatienummer NL.IMRO.0575.WPOZveilighzone-VA01 vast te stellen

Conform.
10

Regionale zaken

Besluit
Besproken. Mede naar aanleiding van de behoefte van de raad bereidt de
ambtelijke organisatie een voorstel voor over de manier waarop in Noordwijk
regiozaken bestuurlijk behandeld kunnen worden (incl. al dan niet voor- en
nabespreken/informeren in college en/of raad). Hiermee wordt invulling
gegeven aan de paragraaf verbonden partijen.
10.1

AB Holland Rijnland 13 maart 2019
Op 13 maart 2019 vergadert het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke
regeling Holland Rijnland.
Onderstaand vermelden wij welke standpunten namens uw raad worden
ingenomen. Tijdens het AB-overleg van het cluster Duin- en Bollenstreek zijn
standpunten uitgewisseld en afgestemd. De heer R. ter Hark zal de vergadering
bijwonen.

Besluit
1. In te stemmen met de voorgestelde adviezen voor de AB-vergadering d.d.
13 maart 2019

Conform.
10.2

PHO Holland RIjnland Maatschappij 6 maart 2019
Op 6 maart 2019 wordt het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van het
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland georganiseerd.
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Besluit
1. In te stemmen met de annotaties voor het PHO Maatschappij d.d. 6 maart
2019.

Conform.
10.3

Voorbespreking DB Bezoek Holland Rijnland 5 maart 2019

Besluit
Voorbesproken. Eens met de voorbereide annotaties.
11

Rondvraag

Besluit
Besproken.
College besluit plaatsing containers in Boerenburg op te schorten tot een nader
te bepalen tijdstip.
12

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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