Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

22-10-2019

Tijd

9:00 - 11:30 en van 12:30-13:00

Locatie

Gemeentehuis Noordwijk

Voorzitter

J.P. van den Berg

Aanwezigen

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

Toelichting

1

Opening & mededelingen

Besluit
Voorzitter opent de vergadering.
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst

Besluit
Vastgesteld.
3

Uitnodigingen

Besluit
Besproken.
4

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester

Besluit
Besproken.
5

Vakanties en activiteiten college

Besluit
Besproken.
6

Openstaande raadsvragen artikel 39

Besluit
Besproken.
7

Raad

Besluit
Besproken.
8

Bespreekstukken

8.1

Aanvraag jaarrond paviljoen Bries en BEACH
Het verzoek om in planologische zin medewerking te verlenen aan de
mogelijkheid om de thans aanwezige seizoensgebonden
horecastrandpaviljoens te wijzigen in permanente paviljoens, past niet in de
thans nog geldende Strandnota 2015-2020 en het vigerende bestemmingsplan
Zee, Strand en Duin. Het verzoek zal worden betrokken bij de in voorbereiding
zijnde Strandnota 2020-2025.

Besluit
Geen medewerking verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan Zee,
Strand en Duin ten behoeve van de realisatie van permanente strandpaviljoens
en dit verzoek te betrekken bij de voorbereiding van de Strandnota 20202025.
Conform.
8.2

Aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van een zonnepark op de
locatie Leeuwenhorsterhoek
De eigenaar van het landgoed Klein Leeuwenhorst heeft de gemeente verzocht
om medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een zonnepark van ca. 2
ha op het landgoed Nieuw Leeuwenhorst voor de duur van 20 – 25 jaar. Het
gebied bestaat op dit moment uit grasland en heeft de bestemming A-GV-WG
Agrarisch, grondgebonden veehouderij-waardvolle graslanden. De gevraagde
omgevingsvergunning is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om
medewerking te kunnen verlenen diende er een Verklaring van geen
bedenkingen afgegeven te worden door de gemeenteraad. De gemeenteraad
heeft deze op 15 oktober jl. afgegeven, waardoor het project planologisch
mogelijk is. Nu ligt het bouwtechnische deel van de aanvraag
omgevingsvergunning, ter beoordeling, bij u voor inclusief een negatief advies
van de Welstand en de Stedenbouwkundigen.
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Besluit
I. Medewerking verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor de
activiteit 'bouwen' voor de realisatie van een zonnepark op de locatie
Leeuwenhorsterhoek.
Conform.
9

Hamerstukken

9.1

Reglement Adviesraad natuur Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen 2019
Met dit voorstel wordt een reglement vastgesteld voor een nieuwe adviesraad
voor de fusiegemeente Noordwijk. Met dit reglement kan het college van B&W
een nieuwe adviesraad in het leven roepen en de individuele leden van deze
adviesraad benoemen.
Deze adviesraad kan zowel het college als de gemeenteraad gevraagd en
ongevraagd adviseren op het gebied van natuur, milieu en natuurlijke
hulpbronnen.

Besluit
De gemeenteraad voor te stellen het Reglement ‘Adviesraad Natuur, milieu en
natuurlijke hulpbronnen 2019’ vast te stellen.
Aangehouden.
9.2

Wabo: beslissing op bezwaar tegen verlening omgevingsvergunning voor een
uitrit (Pauluslaan 19, Noordwijk)
De omgevingsvergunning voor het aanleggen van de uitweg is terecht
verleend. De uitweg is niet in strijd met het bestemmingsplan en geen van de
in de APV 2017 genoemde weigeringsgronden zijn aan de orde.

Besluit
1. Het bezwaarschrift tegen het besluit van 6 december 2018, waarbij een
omgevingsvergunning is verleend voor de aanleg van een uitweg op het
perceel Pauluslaan 19 te Noordwijk - conform het advies van de Regionale
Commissie Bezwaarschriften - ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de
bezwaarschriftencommissie - onder wijziging van de motivering - ongegrond
te verklaren en het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen.
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3. De gemachtigde van bezwaarmakers en vergunninghouder op de hoogte te
stellen van deze beslissing op bezwaar.
4. De uitvoering van beslispunt 3 te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst West-Holland.
Conform.
9.5

Zienswijze gemeenteraad voornemen lidmaatschap VNG werkgeversvereniging
door GR'en

Besluit
I. Instemmen met een positieve zienswijze op voornemenbesluit van besturen
van al onze zeven gemeenschappelijke regelingen waaraan Noordwijk
deelneemt, om lid te worden van de VNG werkgeversvereniging voor nietgemeenten.
II. Deze zienswijze in de RTG van 29 oktober 2019 vast te laten stellen.
Conform met aanpassing.

10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
11

Rondvraag

Besluit
Besproken.
11.1

Memo opening Bloemencorso van de bollenstreek 2020 en verder

Besluit
Besproken.
12

Sluiting
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