Besluitenlijst collegevergadering
Datum

17-03-2020

Tijd

10:00 - 11:00 en van 12:00-13:30

Locatie

Gemeentehuis Noordwijk, kamer burgemeester

Voorzitter

Mw. W.J.A. Verkleij

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

1.1

Rondvraag

Besluit
Besproken.
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst

Besluit
De besluitenlijst van 10 maart is niet vastgesteld.

Op 16 maart 2020 hield het college een extra vergadering i.v.m. het
coronavirus. Daarin zijn vanwege de uitzonderlijke situatie de volgende
maatregelen genomen om het Noordwijkse bedrijfsleven te ontzien:
- de eerste termijn van OZB en rioolheffing voor alle eigenaren en gebruikers
van niet-woningen wordt geïnd in oktober (in plaats van in mei), waarna de
tweede en derde termijn in november en december volgen;
- er zal vooralsnog geen voorlopige aanslag toeristenbelasting worden
opgelegd. Dit wordt eventueel gedaan op een later tijdstip. Maandelijks zal
worden bezien aan de hand van de ontwikkelingen in de crisis en economie of
een voorlopige aanslag weer reëel is. Uiteraard zal deze aanslag niet gebaseerd
zijn op 2019 maar op een nog nader te bepalen percentage van dat bedrag. De
definitieve aanslag toeristenbelasting 2019 dient wel te worden voldaan.
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

(Her)ontwikkeling Voorstraat 88 - Douzastraat 2 te Noordwijk (planversie 4)
Er wordt medewerking toegezegd aan de (her)ontwikkeling op het perceel
Voorstraat 88 – Douzastraat 2 te Noordwijk, waarbij rekening is gehouden met
het karakter van de directe omgeving, de parkeerbehoefte en de planologische
invulling. De ontwikkeling voorziet in de sloop van de opstallen, een
herverkaveling van het perceel en de bouw van 2 woningen.

Besluit
I. medewerking toe te zeggen aan planversie 4 van de (her)ontwikkeling van
het perceel Douzastraat 88 – Douzastraat 2 te Noordwijk;
II. de initiatiefnemers van dit besluit in kennis te stellen;
III. de gemeenteraad van het besluit in kennis te stellen.

Conform met aanpassing.
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8.2

Antwoordbrief Adviesraad Natuur, Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen n.a.v.
advies Formule 1 verplaatsing
De Adviesraad Natuur, Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen heeft een negatief
advies uitgebracht over een mogelijke ontheffing voor het verplaatsen van
Formule 1 teams over het strand tijdens het Grand Prix weekend in Zandvoort.
Het college heeft besloten de ontheffing wel te verlenen. In de antwoordbrief
wordt toegelicht waarom college en gemeenteraad in afwijking van het advies
van de Adviesraad hebben besloten de ontheffing voor beperkt vervoer over
het strand en onder voorwaarden wel toe te kennen.
NB De aanvrager heeft inmiddels bekend gemaakt geen gebruik te zullen
maken van de verleende ontheffing. De genoemde ontheffing is op verzoek van
de aanvrager op 11 maart ingetrokken.

Besluit
I.

Instemmen met de bijgevoegde brief aan de Adviesraad Natuur, Milieu en

Natuurlijke Hulpbronnen.
II.

De gemeenteraad ter informatie een afschrift van de brief toe te zenden.

Conform.
8.3

Beschikbaar stellen budget tijdelijke parkeergarage Palaceplein
Op korte termijn staan in Noordwijk aan Zee grote bouw- en andere
werkzaamheden gepland. Te denken valt aan nieuwbouw Maarten Kruytstraat.
Vanwege de werkzaamheden en het vervallen van parkeerplaatsen is
onderzoek gedaan naar een tijdelijke demontabele parkeergarage op het
Palaceplein. Er wordt uitgegaan van een duur van 5 jaar. Het gaat daarbij om
een parkeergarage met enkele lagen bovengronds, gerekend vanaf maaiveld.
Het is de ambitie om een tijdelijke parkeergarage te realiseren voor het
strandseizoen in 2021 met een vervangende capaciteit van minimaal 110
parkeerplaatsen. Het totaal aantal parkeerplaatsen voor deze parkeergarage
komt hiermee op ongeveer 200 parkeerplaatsen. De parkeergarage wordt
gerealiseerd in combinatie met het project Parallel Boulevard; de herinrichting
van het Palaceplein/Koningin Wilhelmina Boulevard, inclusief de ondergrondse
infrastructuur. Voor de aanschaf en realisatie van een hergebruikgarage,
scopewijziging Parallel Boulevard en inclusief alle risico’s is een
investeringsbedrag benodigd. Geadviseerd wordt om de raad voor te stellen
kennis te nemen van dit voorstel, het geraamde investeringsbedrag
beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken vanuit de reserve verkoop Nuon
aandelen.

Besluit
I. Kennis te nemen van en in te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel
‘Beschikbaarstelling krediet voor tijdelijke parkeergarage Palaceplein’.
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II. De gemeenteraad voor te stellen om het benodigd krediet beschikbaar te
stellen ten laste van de reserve verkoop Nuon aandelen voor een tijdelijke
parkeergarage op het Palaceplein door middel van het bijgevoegde
raadsvoorstel en de jaarlijkse extra parkeerinkomsten ten gunste te brengen
van de reserve verkoop Nuon aandelen.
III. In te stemmen met het vormen van een reserve parkeergarage Palaceplein.
IV. In te stemmen met het indienen van een versnellingsverzoek voor
behandeling gemeenteraad.

Aangehouden.
8.4

Gasaansluiting Leidsevaart 78
De woning Leidsevaart 78 in de kern Noordwijkerhout is afgesplitst van het
naastgelegen bedrijf waartoe het als bedrijfswoning behoorde. De woning is
planologisch omgezet naar een plattelandswoning. Het bedrijf en de woning
deelde dezelfde gasaansluiting. Omdat dit na de scheiding praktisch gezien
niet heel handig is, is verzocht om de gasaansluiting te splitsen. Omdat
de woning vanwege de afsplitsing van het bedrijf een ander adres heeft
gekregen, wordt dit door de netbeheerder beschouwt als een nieuwe
aansluiting en mag op grond van de Gaswet alleen worden aangesloten na
toestemming van de gemeente.

Besluit
I. Toestemming te verlenen voor het splitsen c.q. wijzigen van de
gasaansluiting ter plaatse van Leidsevaart 78.

Conform.
8.5

Gunning nieuwbouw Multifunctioneel clubgebouw De Boekhorst
Voor de realisatie van een nieuw multifunctioneel clubgebouw op Sportpark De
Boekhorst zijn drie aanbestedingen verricht. De gemeente Noordwijk gunt op
basis van deze aanbestedingen de bouwkundige werkzaamheden aan Barten
Groep, de werktuigkundige installatiewerkzaamheden aan Warmerdam en de
elektrotechnische installatiewerkzaamheden aan BRI Groep.

Besluit
I. Barten Groep opdracht verlenen voor de bouwkundige werkzaamheden
inzake de nieuwbouw van het multifunctionele clubgebouw op sportpark De
Boekhorst;
II. Warmerdam opdracht verlenen voor de werktuigkundige
installatiewerkzaamheden inzake de nieuwbouw van het multifunctionele
clubgebouw op sportpark De Boekhorst;
III. BRI Groep opdracht verlenen voor de elektrotechnische
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installatiewerkzaamheden inzake de nieuwbouw van het multifunctionele
clubgebouw op sportpark De Boekhorst;
IV. De totale opdrachtwaarde van bovengenoemde onderdelen exclusief BTW
dekken uit het beschikbaar gestelde krediet voor de herinrichting van het
sportpark;
V. De aanneemovereenkomsten aangaan na het verstrijken van de standstilltermijn van tien kalenderdagen;
VI. De ondertekening van de aanneemovereenkomsten mandateren aan de
ambtelijk opdrachtgever;
VII. De gemeenteraad informeren over de resultaten van de aanbesteding en de
totale voortgang van de herstructurering van het sportpark middels bijgaande
brief.

Conform.
8.7

Wabo: beslissing op bezwaar tegen verlenen omgevingsvergunning
(Langevelderweg 37C, Noordwijkhout)
Er kleven gebreken aan de voorbereiding van de aanvraag om vergunning voor
het veranderen van het gebruik van de bollenschuur aan de Langevelderweg
37C te Noordwijkerhout naar logiesgewijze huisvesting voor arbeidsmigranten.
Deze gebreken zijn van zodanige aard, dat het niet mogelijk is deze in het
kader van de beslissing op bezwaar te repareren. De consequentie van deze
constatering is dat de verleende omgevingsvergunning alsnog wordt
geweigerd.

Besluit
1. de bezwaarschriften 1 tot en met 18 - ingebracht tegen de
omgevingsvergunning, verzonden 7 mei 2019, voor het veranderen van
het gebruik van de bollenschuur aan de Langevelderweg 37C te
Noordwijkerhout in logiesgewijze huisvesting voor arbeidsmigranten conform het advies van de Regionale Commissie Bezwaarschriften
ontvankelijk te verklaren; het bezwaarschrift 19 conform het advies van
de Regionale Commissie Bezwaarschriften niet-ontvankelijk te
verklaren en het bezwaarschrift 20 in afwijking van het advies van de
Regionale Commissie Bewaarschriften ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaarschriften 1 t/m 18 en 20 conform het advies van de
Regionale Commissie Bezwaarschriften overeenkomstig het
bijgevoegde concept-besluit
a. voor wat betreft de aangevoerde gronden 1, 2 en 4 ongegrond te
verklaren;
b. voor wat betreft de aangevoerde gronden 3, 5, 6, 7 en 8 gegrond te
verklaren.
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3. overeenkomstig het bijgevoegde concept-besluit de
omgevingsvergunning, verzonden, 7 mei 2019, voor het veranderen
van het gebruik van de bollenschuur aan de Langevelderweg 37C te
Noordwijkerhout, te herroepen en de aanvraag omgevingsvergunning te
weigeren.
4. Bezwaarmakers en vergunninghouder op de hoogte te stellen van deze
beslissing op bezwaar.
5. De uitvoering van beslispunt 4 te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst WestHolland.
Conform.
9

Hamerstukken

9.1

Actuele motie inzake ruimtelijke kaders herontwikkeling perceel Schoolstraat 7
te Noordwijk
Door de fractie van D66 is een motie ingediend met het verzoek aan het
college om aan de gemeenteraad een voorstel voor te leggen ten aanzien van
de in acht te nemen ruimtelijke kaders welke kunnen dienen als toetsingskader
voor de beoordeling van het herontwikkelingsplan voor het perceel
Schoolstraat 7 e.o. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de bestaande
ruimtelijke kaders en wordt ontraden de motie aan te nemen.

Besluit
I.

de gemeenteraad te informeren over de bestaande ruimtelijke kaders;

II.

de gemeenteraad de motie te ontraden;

III.

de bijgevoegde raadsbrief vast te stellen.

Aangehouden.
9.2

Beantwoording brief Nederzandt
Nederzandt heeft een brief aan de gemeenteraad gestuurd met vragen over
o.a. de toekomst van het parkeerterrein aan de Langevelderslag en de
aankomende Dutch GP. Het college stuurt Nederzandt een brief waarin hun
vragen worden beantwoord.

Besluit
I. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde collegebrief als antwoord
op de brief die Nederzandt naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Aangehouden.
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9.3

Beantwoording schriftelijke vragen van het CDA inzake De Schelft en Optisport
De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld ex. artikel 40 van het
Reglement van Orde, over De Schelft en Optisport. Het gaat om het beheer van
de Schelft en andere zalen in Noordwijkerhout dat niet optimaal zou worden
uitgevoerd door de exploitant Optisport.

Besluit
I. In te stemmen met de raadsbrief als reactie op de schriftelijke vragen ex
artikel 40 RvO aangaande het onderwerp De Schelft en Optisport.

Conform.
9.4

Brief aan de raad; aandacht voor cultuur
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de wijze waarop gehoor is gegeven
aan de steunbetuiging van diverse stichtingen en verenigingen om cultuur weer
op de collegeagenda te krijgen.

Besluit
I.

In te stemmen met bijgesloten brief aan de Raad: aandacht voor cultuur

Conform.
9.5

Convenant bluswater
De samenwerkende partijen hebben elkaar nodig om te komen tot een goede,
betrouwbare en betaalbare bluswatervoorziening. Hiervoor wordt een
convenant gesloten tussen de drinkwaterbedrijven Dunea en Oasen, de
gemeenten en de veiligheidsregio waarin de afhankelijkheden, uitgangspunten
en samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd.

Besluit
Instemmen met het convenant bluswatervoorziening

Conform.
9.9

Renovatie speelvoorzieningen 2020
Het renoveren van 5 stuks speellocaties in de gemeente Noordwijk. De
speellocaties zijn technisch afgeschreven en/of aan het einde van hun
levensduur.
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Besluit
Voorgesteld besluit:
I. In te stemmen met de renovatie van 5 speellocaties.
II. Het investeringskrediet voor de renovatie van 5 speellocaties wordt
opgenomen in het investeringsplan 2020-2024 in jaarschijf 2020, vrij te
geven.

Conform.
10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
11

Sluiting
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