Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

23-04-2019

Tijd

9:00 - 13:00

Locatie

Gemeentehuis Noordwijk

Voorzitter

D.T.C. Salman

Aanwezigen

R. ter Hark, C. Hof, H.W.M. de Jong en D.T.C. Salman

Toelichting

1

Opening & mededelingen

Besluit
Burgemeester is afwezig i.v.m. familieomstandigheid. Wethouder Van den Berg
is afwezig i.v.m. vakantie.
Loco-burgemeester Salman opent de vergadering.
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst

Besluit
Vastgesteld.
3

Uitnodigingen

Besluit
Besproken. Vanaf heden worden de uitnodigingen en activiteiten openbaar
gemaakt, conform amendement van de raad.
4

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester

Besluit
Besproken.
5

Vakanties en activiteiten college

Besluit
Besproken.
6

Openstaande raadsvragen artikel 39

Besluit
Kennis genomen.
7

Raad

7.1

Openstaande moties

Besluit
Kennis genomen.
7.2

Openstaande toezeggingen

Besluit
Kennis genomen van de bijgewerkte lijst van toezeggingen. Ontbreekt de
toezegging van wethouder Ter Hark (namens burgemeester) dat hij zou
terugkomen op prioriteiten van BOA's. Ook toegezegd dat hij lijst van
objectieve en subjectieve verkeersonveilige situaties, met
planning/budgetinschatting naar de raad zal sturen. Streven vóór de zomer
aanleveren, na de zomer aanpakken.
Burgemeester (niet weth Salman) is trekker van Boerenburg.
8

Bespreekstukken

8.1

Anterieure overeenkomst recreatiewoningen Duindamseweg
De initiatiefnemer heeft aan de gemeente verzocht om medewerking te
verlenen aan het realiseren van vijf recreatiewoningen, waarvoor afwijking van
het vigerende bestemmingsplan benodigd is. Het bouwplan brengt financiële
consequenties met zich mee (mogelijke planschade). Voorts wenst de
gemeente afspraken vast te leggen over bedrijfsmatige exploitatie van de
recreatiewoningen. Deze zaken worden geregeld in de anterieure
overeenkomst. Hiermee wordt bereikt dat de gemeente kan afzien van de
vaststelling van een exploitatieplan.

Besluit
I. In te stemmen met de anterieure overeenkomst
II. Met inachtneming van het delegatiebesluit van 28 maart 2019 geen
exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 2, onder a van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen, omdat de kosten in de anterieure overeenkomst
anderszins zijn verzekerd.
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Aangehouden.
8.2

Bijdrage Rijnlands Architectuurplatform RAP
Met een bijdrage aan het Rijnlands architectuurplatform RAP wordt
architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening onder de aandacht bij
bewoners, bestuurders en professionals in de regio Rijnland en in Noordwijk.

Besluit
I. Het verlenen van een meerjarensubsidie voor Rijnlands architectuurplatform
RAP voor 2019, 2020 en 2021 ten laste van het budget onvoorzien structureel.
II. Het verlenen van een eenmalige subsidie voor de regionale architectuurprijs
RAP van 2017 en de architectuurweek van 2018 ten laste van het budget
onvoorzien incidenteel en beide beslispunten ten tijde van de voorjaarsnota
integraal met andere kleine wijzigingen aan de raad ter besluitvorming voor te
leggen.

Niet akkoord. Nut en noodzaak voor Noordwijk is niet duidelijk. Gesprek zal
worden aangegaan met RAP.
8.3

Bouw woonappartementen Koningin Astrid Boulevard 50 (Villa Sonnevanck)
Voor de bouw van woonappartementen op het perceel Koningin Astrid
Boulevard 50 te Noordwijk (Villa Sonnevanck) is een omgevingsvergunning
aangevraagd. Om medewerking te kunnen verlenen moet worden afgeweken
van de regels van het bestemmingsplan. Het bouwplan is naar het oordeel van
het college te massaal en wijkt af van de uitgangspunten van de Integrale
Ruimtelijke Visie Noordwijk Zeewaardig. Medewerking aan de gevraagde
omgevingsvergunning wordt geweigerd.

Besluit
I. De gevraagde omgevingsvergunning voor het thans voorliggende
schetsontwerp van 4 december 2018 weigeren en de vergunningsprocedure
dienovereenkomstig vervolgen.
II. Aan de gemeenteraad geen voorstel doen met betrekking tot een verklaring
van geen bedenkingen en de raad daarvan in kennis stellen.

Aangehouden.
8.4

Heroverweging doorwerken in zomerperiode Parallel Boulevard

Besluit
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I. Een heroverweging uit te voeren naar het eerder genomen besluit om door te
werken in de zomerperiode (tussen 1 april en 15 september) voor de
uitvoeringswerkzaamheden project Parallel Boulevard.
II. Deze heroverweging te laten bestaan uit een uitgebreide belangenafweging
onder de betrokken stakeholders door middel van een belangen-enquête
uitgevoerd door een gespecialiseerd enquêtebureau, gevolgd door een plenaire
bijeenkomst en dialoog met de stakeholdersgroepen, met het voornemen om
uiterlijk 2 juli 2019 een nieuw besluit te nemen of het huidige besluit te
bekrachtigen.

Aangehouden. Gemeentesecretaris voert vervolggesprek met klankbordgroep
over proces en inhoud, daarna wordt vervolgproces in college besproken.
8.5

Oprichten campusorganisatie Space Campus Noordwijk
Gemeente Noordwijk en de provincie Zuid-Holland bereiden gezamenlijk de
oprichting van een campusorganisatie voor. Deze campusorganisatie gaat zich
bezig houden met diverse activiteiten gericht op de ontwikkeling van Space
Campus Noordwijk.

Besluit
I. In te stemmen met de concept statuten voor de Stichting Space Campus
Noordwijk
II. In te stemmen met het voorstel dat de huidige projectleider Space Campus
optreedt als eerste bestuurder, zodat de stichting opgericht kan worden.

Conform
9

Hamerstukken

9.1

Jaarstukken 2018, Programmabegroting 2020 ISD Bollenstreek en project
Meedoen!
De Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst
Bollenstreek (GR ISD of ISD) heeft ten doel het op een bedrijfsmatig
verantwoorde wijze doen uitvoeren van taken van de deelnemende gemeenten,
waaronder Noordwijk, op het terrein van de Participatiewet, Wmo,
schuldhulpverlening en de Jeugdwet. Het Dagelijks Bestuur van de ISD
Bollenstreek heeft de jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020, incl.
de meerjarenraming 2021-2023 ingediend. Het college wordt het volgende
geadviseerd: I. De jaarstukken 2018 ISD Bollenstreek ter kennisname
aanbieden aan de gemeenteraad; II. De gemeenteraad adviseren een zienswijze
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in te dienen met betrekking tot de programmabegroting 2020 incl. de
meerjarenraming 2021-2023 ISD Bollenstreek; III Als onderdeel van de
begroting 2020 wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om in 2020 deel te
nemen aan (delen van) het project Meedoen! en de kosten van deze pilot te
dekken uit de reserve Sociaal Domein; IV. De verdere uitwerking en invulling
van Meedoen! in samenwerking met Cliëntenraad, Adviesraad Sociaal Domein
Noordwijk, ketenpartners en beleidsambtenaren van de gemeente te laten
plaatsvinden.

Besluit
I. De jaarstukken 2018 ISD Bollenstreek ter kennisname aanbieden aan de
gemeenteraad;
II. De gemeenteraad adviseren een zienswijze in te dienen met betrekking tot
de programmabegroting 2020 incl. de meerjarenraming 2021-2023 ISD
Bollenstreek;
III. Ter uitvoering van de Contourennota ISD de gemeenteraad voorstellen om
in 2020 deel te nemen aan (delen van) het project Meedoen! en de kosten van
deze pilot te dekken uit de reserve Sociaal Domein;
IV. Bij akkoord voor (delen van) het project Meedoen! aan het DB ISD meegeven
er op toe te zien dat de verdere uitwerking en invulling van de gekozen
projecten van Meedoen! in samenwerking met Cliëntenraad, Adviesraad Sociaal
Domein Noordwijk, ketenpartners en beleidsambtenaren van de gemeente
plaatsvindt.

Conform.
9.2

Omgevingsvergunning bedrijfsuitbreiding Kapelleboslaan 2
Er wordt medewerking toegezegd aan een omgevingsvergunning voor het
uitbreiden van een bedrijfsruimte en het bouwen van een zogenoemde
voortrekkas op het perceel Kapelleboslaan 2 te Noordwijk. Tevens wordt de
functie van een bedrijfswoning gewijzigd in die van een burgerwoning.

Besluit
I. Medewerking verlenen aan de gevraagde omgevingsvergunning.
II. Aan de gemeenteraad geen voorstel doen met betrekking tot een verklaring
van geen bedenkingen en de raad daarvan in kennis stellen.
III. Vóór er een definitieve omgevingsvergunning wordt verleend moet met de
GOM een bollengrondcompensatieovereenkomst zijn aangegaan.
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IV. Vergunningprocedure vervolgen, waarbij onder voorwaarden de directeur
van de Omgevingsdienst West Holland wordt gemandateerd de
omgevingsvergunning te verlenen.

Conform.
9.3

principeverzoek Gerleeweg 10
Aanvrager wil de agrarische loods aan de Gerleeweg 10 kopen om hier
strandpaviljoens op te slaan, buiten het strandseizoen. Deze niet agrarische
functie past echter niet binnen de regels van het bestemmingsplan. Er wordt
geen medewerking verleend. Opslag zal plaats moeten vinden in een loods op
bijvoorbeeld een bedrijventerrein.

Besluit
I. Geen medewerking toe te zeggen aan het principeverzoek voor de Gerleeweg
10
II. De aanvrager te informeren over dit besluit met bijgevoegde antwoordbrief

Conform.
9.4

principeverzoek Veestal Hoogeveenseweg
Aan de Hoogeveenseweg (perceel K 151) staat een verouderde veestal. Deze
hoort bij een agrarisch bedrijf uit Voorhout. Deze stal van 100 m2 wordt
gebruikt voor schapen en paarden die verder weg van het bedrijf grazen. De
verouderde schuur moet worden vervangen door een nieuwe schuur. Vanwege
de ligging boven een bestaande gasleiding, is het verzoek ontvangen van de
Gasunie om de veldschuur enkele meters te verplaatsen. Er is geen sprake van
een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling maar het gaat over de herbouw van een
bestaand bouwwerk met dezelfde oppervlakte. De nieuwe stal betekent een
verbetering van het aanzicht en van de ruimtelijke kwaliteit en een verbetering
qua duurzaamheid van de stal zelf.

Besluit
I. Medewerking toe te zeggen aan het principeverzoek voor de verplaatsing van
de veestal aan de Hoogeveenseweg
II. De aanvrager op de hoogte te brengen van het besluit op zijn
principeverzoek met bijgevoegde antwoordbrief

Conform.
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9.5

Profileringsbudget Space
Ruimtevaart is één van de economische pijlers van Nederland. Noordwijk speelt
hierin nationaal en internationaal een belangrijke rol door de aanwezigheid van
ESA ESTEC (technisch hart van de Europese ruimtevaartorganisatie), de
business incubator S BIC en de inzet op de ontwikkeling van Space Campus
Noordwijk.

De verdere profilering van Noordwijk als ruimtevaartgemeente draagt bij aan
het creëren van een positief imago op grond waarvan overheden, (onderwijs-)
instellingen en bedrijven beslissingen nemen ten gunste van de verdere
versterking van het Nederlandse ruimtevaartcluster en dan met name de
Noordwijkse infrastructuur. Een profileringsbudget geeft de armslag om hierin
te voorzien.

Besluit
I. In te stemmen met een profileringsbudget space en dit voor 2019 ten laste te
brengen van het budget nieuw beleid.

Conform.
9.6

Regeling Rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk
2019
Vaststellen van de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders
gemeente Noordwijk 2019

Besluit
Vaststellen van de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders
gemeente Noordwijk 2019 per 1 januari 2019.
9.7

Schriftelijke vragen artikel 39 CDA sigarettenpeuken en zwerfafval

Besluit
I. De beantwoording van de schriftelijke vragen in gevolge artikel 39 CDA over
de sigarettenpeuken om de Witte Kerk conform bijgaande brief vaststellen en
versturen naar de gemeenteraad.

Na redactionele aanpassingen akkoord.
9.8

Schriftelijke vragen D66 inzake afwezigheid bij Raad van State (2)

Pagina 7

Bij een zitting van de Raad van State was om redenen namens de gemeente
geen vertegenwoordiging. Het college en de Omgevingsdienst onderkennen
dat, gelet op de casus, het bij nader inzien beter zou zijn geweest ter zitting te
verschijnen. Zij bieden betrokkenen hun excuses aan.

Besluit
I. raad mededeling doen van de antwoorden op de schriftelijke vragen van D66
van 11maart 2019 ex art. 39 Regelement van Orde inzake afwezigheid bij een
zitting bij de Raad van State.
II. Kennis te nemen van de uitspraak van de Raad van State van 3 april 2019.

Aangehouden.
9.11

Subsidieverlening toeristische evenementen 2019
Noordwijk wil een aantrekkelijke badplaats zijn en daarbij horen toeristische
evenementen. De Nota Toeristisch Evenementenbeleid Noordwijk beschrijft de
gemeentelijke doelstellingen en de criteria voor de subsidieverlening op dit
gebied. Deze doelstellingen zijn:
• dat evenementen bijdragen aan de identiteit van Noordwijk,
• gespreid zijn over het jaar,
• dat de locaties waar de evenementen plaatsvinden geoptimaliseerd zijn en de
kwaliteit en promotie van de evenementen verbeteren.

Besluit
I. Eenmalige subsidies te verlenen aan Stichting Fein, ten behoeve van de
volgende, toeristische evenementen in 2019, en dit te dekken uit product 248
(toerisme):
• t.b.v. Cirque des Dunes 2019
• t.b.v. Blooming Festival 2019
• t.b.v. Levende beelden festival 2019
• t.b.v. Kinderfestival 2019
• t.b.v. Ibiza festival 2019

II. De subsidieaanvraag van de stichting Fein voor de Space Lasershow af te
wijzen.

Conform. College zet voor het jaar 2019 de ingezette lijn van het vorige
college voort. College zal controle achteraf doen uitvoeren op voldoen aan
subsidievoorwaarden.
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9.12

Verantwoordingsrapportage ENSIA
Vaststellen van de verantwoordingsrapportages BAG en BGT 2018 Noordwijk
en Noordwijk in het kader van de Eenduidige Normatiek Single Information
Audit (ENSIA).

Besluit
I. Vaststellen van de verantwoordingsrapportages BAG 2018 Noordwijk en
Noordwijkerhout.
II. Vaststellen van de verantwoordingsrapportages BGT 2018 Noordwijk en
Noordwijkerhout.

Conform. Voorkeur de rapportages ter info ook naar de gemeenteraad te
sturen en hen te informeren over de voorgenomen acties.
9.14

voorstel onderzoek jeugd- en jongerenwerk door NJi
Momenteel zijn er twee aanbieders van het jeugd- en jongerenwerk in de
nieuwe gemeente Noordwijk. In Noordwijkerhout is dit stichting
Welzijnskwartier en in Noordwijk stichting Jeugd- en Jongerenwerk MiddenHolland. Deze subsidierelaties zijn per 1 januari 2020 opgezegd, omdat het
wenselijk is binnen de gemeentegrenzen eenzelfde aanbieder te hebben.

In 2019 is het zaak een nieuwe opdracht voor het jeugd- en jongerenwerk te
ontwikkelen die past bij de nieuwe gemeente en waarin wordt aangegeven
waar het zwaartepunt van het jongerenwerk moet komen te liggen. Het NJi is
uitgekozen dit onderzoek te verrichten. De transformatie van de Jeugdwet,
meer samenwerking binnen het sociaal domein en lokale ontwikkelingen,
vragen om een stevige positionering van het jeugd- en jongerenwerk.

Momenteel zijn de doelen van het jeugd- en jongerenwerk niet voldoende
helder en is sturing op resultaten lastig. Daarnaast willen we het jongerenwerk
meer inzetten als middel om onze doelen op het jeugdbeleid te bereiken,
willen we het jongerenwerk meer inzetten als preventief middel, en eventueel
als algemeen voorliggende voorziening. Dit vraagt om een brede kijk op het
gehele jeugdveld en de positionering van het jeugd- en jongerenwerk
hierbinnen.

Besluit
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I. Instemmen met het onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) naar
de positionering van het jeugd- en jongerenwerk binnen het jeugdbeleid in de
nieuwe gemeente Noordwijk.
II. Voor dit onderzoek een budget beschikbaar stellen en financieren uit
begrotingspost: CJG overige uitgaven. Deze post is toereikend.
III. De gemeenteraad informeren over het onderzoek door bijgaande raadsbrief
te versturen.

Conform.
9.15

Wabo: aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen woning (Achterweg tussen
12 en 14 te Noordwijk)
Er is een bouwplan ontwikkeld voor het realiseren van een woning aan de
Achterweg te Noordwijk, tussen nrs. 12 en 14. Voordat het bouwplan in
procedure kan worden gebracht door het ter inzage te leggen, dient de raad
voor dat plan een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Nadat
het plan ter inzage heeft gelegen, dient te zijner tijd, rekening houdende met
de binnengekomen zienswijzen, een besluit over het verlenen van de
vergunning te worden genomen.

Besluit
I. Een uitgebreide procedure (UOV) te starten en daarbij het voornemen te uiten
vergunning te willen verlenen voor een bouwplan voor realisering van een
woning aan de Achterweg, tussen 12 en 14, te Noordwijk.
II. De raad in het kader van de te volgen procedure voorstellen de Debatraad
een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te laten vrijgeven voor ter inzage
legging.

Conform.
9.16

Wabo: beslissing op bezwaar tegen weigeren omgevingsvergunning voor
splitsen woning (Vuurtorenplein 4A, Noordwijk)
Het splitsen van een woning brengt extra parkeerdruk met zich mee. Het
verzoek om vergunning voorziet niet in maatregelen om dit overeenkomstig de
voorschriften te compenseren. De gevraagde vergunning is daarom terecht
geweigerd.

Besluit
1. Het bezwaarschrift van 7 september 2018 tegen het besluit van 1 augustus
2018 tot weigering van een omgevingsvergunning voor het splitsen van een
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woning aan het Vuurtorenplein te Noordwijk, overeenkomstig de constatering
van de Regionale commissie bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaarschrift van 7 september 2018 overeenkomstig het advies van de
Regionale commissie bezwaarschriften ongegrond te verklaren, het verzoek om
vergoeding van proceskosten af te wijzen en het bestreden besluit in stand te
laten;
3. Bezwaarmaker op de hoogte te brengen van deze beslissing op bezwaar;
4. De uitvoering van beslispunt 3 te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst West Holland.

Conform, met aanvulling.
9.17

Bestemmingsplan Zeemotel - Zeezicht
De inmiddels onherroepelijke omgevingsvergunning voorziet in vervangende
nieuwbouw van het Zeemotel Zeezicht. De nieuwbouw omvat hotel- en
woonappartementen in vijf lagen, waarvan twee in de kap.
Het bestemmingsplan komt overeen met de omgevingsvergunning. De twee
ingediende zienswijzen en ambtshalve wijzigingen laten het plan in tact. Het
plan kan worden vastgesteld. Daarmee voldoet de gemeente aan de
actualiseringplicht en aan de gesloten vaststellingsovereenkomst tussen
gemeente, initiatiefnemer en twee omwonenden.

Besluit
I. De gemeenteraad voor te stellen de Nota van Beantwoording Zienswijzen vast
te stellen.
II. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Zeemotel – Zeezicht
vast te stellen.

Conform met redactionele aanpassing.
9.18

Beantwoording schriftelijke vragen PUUR over inmeten exploitatievlakken
strandpaviljoens

Besluit
In te stemmen met bijgaande concept-beantwoording van de schriftelijke
vragen van de fractie van PUUR.

Conform, met inachtneming van redactionele aanpassingen (ook kleine
aanpassingen volgend uit ambtelijke nagezonden e-mail).
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9.19

beantwoording aanvullende vragen van de PvdA-fractie over Meeuwenoord
De PvdA-fractie heeft op 1 april 2019 aanvullende vragen gesteld n.a.v. een
brief van de zaakwaarnemer van de firma Meeuwenoord. Bijgaand treft u de
beantwoording aan.

Besluit
Instemmen met de beantwoording van de vragen conform bijgevoegde brief als
reactie op de schriftelijke vragen ex artikel 39 RvO van de PvdA-fractie over
het verloop van de onderhandelingen met firma Meeuwenoord.

Conform met inachtneming van redactionele aanpassingen.
9.20

Awb: beslissing op bezwaar tegen weigeringsbesluit verlening
duurzaamheidssubsidie (Hoogwakersbosstraat 27, Noordwijk)
De te subsidiëren maatregelen blijken reeds vóór de aanvraag om subsidie te
zijn uitgevoerd. Daarmee voldoet het verzoek om subsidie niet aan de daarvoor
geldende voorwaarden. Bijgevolg is de gevraagde subsidie terecht geweigerd.

Besluit
1. Het bezwaarschrift van 2 november 2018 gericht tegen het besluit 4 oktober
2018 waarbij is geweigerd een subsidie te verlenen voor
duurzaamheidsmaatregelen getroffen aan de woning Hoogwakersbosstraat 27
te Noordwijk, overeenkomstig de constatering van de Regionale commissie
bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaarschrift van 2 november 2018 overeenkomstig het advies van de
Regionale commissie bezwaarschriften ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit in stand te laten;
3. Bezwaarmaakster op de hoogte te brengen van deze beslissing op bezwaar;
4. De uitvoering van beslispunt 3 te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst West Holland.

Conform.
9.21

Wabo: beslissing op bezwaar tegen weigering omgevingsvergunning voor
functiewijziging (Oude Zeeweg 86-88, Noordwijk)
Het gemaakte bezwaar tegen het weigeren van een omgevingsvergunning voor
het wijzigen van een pand van logies naar wonen is ongegrond verklaard. Het
oorspronkelijke weigeringsbesluit blijft in stand, onder aanvulling van de
motivering.
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Besluit
1. Het bezwaarschrift van 16 november 2018 tegen het besluit van 11 oktober
2018, waarbij een omgevingsvergunning is geweigerd voor gebruik van een
bouwwerk in strijd met het bestemmingsplan, overeenkomstig de constatering
van de Regionale commissie bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaarschrift van 16 november 2018 overeenkomstig het advies van
de Regionale commissie bezwaarschriften ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit in stand te laten, onder aanvulling van de motivering.
3. Bezwaarmaker op de hoogte te brengen van deze beslissing op bezwaar.
4. De uitvoering van beslispunt 4 te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst West-Holland.

Conform.
10

Regionale zaken

Besluit
Niet besproken.
11

Rondvraag

Besluit
Besproken.
12

Sluiting
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