Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

22-03-2022

Tijd

9:00 - 14:00

Locatie

Gemeentehuis Noordwijk, kamer burgemeester

Voorzitter

W.J.A. Verkleij

Aanwezigen

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

1

Opening, mededelingen & rondvraag
Besluit:

Besproken
1.1

Vaststellen van de agenda
Besluit:

Vastgesteld
2.1

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

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

6.2

Nabespreking Raad, commissies en presentaties

7

Bespreekstukken

7.1

Bewonersbrief groen dak actie Boerenburg
De gemeente start een actie gericht op de bewoners van de wijk Boerenburg
met als inzet de verdere vergroening van de daken in deze wijk. Onderdeel van
deze actie is een brief gericht aan de inwoners van deze wijk.
Met dit besluit biedt het college deze inwonersbrief ter kennisname aan bij de
gemeenteraad.
Besluit:

I. De bewonersbrief voor inwoners van de wijk Boerenburg, betreffende een
actie voor meer vergroening van de daken in de wijk, ter kennisname aan de
gemeenteraad aan te bieden.
Conform
7.2

Raadsbrief motie inzake Regionale Energiestrategie (RES 1.0)
Op 22 juni van het afgelopen jaar heeft de raad, naar aanleiding van de
regionale energiestrategie (RES 1.0) een
motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen een marktverkenning
te verrichten ten
aanzien van partijen welke bereid en in staat zijn om de
energiebesparingsopgave met zon op (grote)
daken te versnellen.
Met deze brief rapporteert het college over de uitkomsten van dit onderzoek
en de acties die het college naar aanleiding van deze motie heeft genomen.
Besluit:

in te stemmen met de inhoud van de raadsbrief ‘Raadsbrief motie versnellen
zon-opdak’ en deze ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.
Conform
7.3

Evaluatie ISG (Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport)
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In de Uitvoeringsagenda van de Strategische Agenda Ruimte is de evaluatie en
actualisatie ISG naar een Duurzame Greenport opgenomen als topprioriteit.
Portefeuillehouders en aandeelhouders hebben aangegeven een bestuurlijke
opdracht op te willen stellen voor een gezamenlijke evaluatie van de ISG 2016.
Dit is mede ingegeven door de acties van de raadswerkgroep ISG/GOM van
Teylingen en de raadsbrief, die het BO Ruimte en AVA naar aanleiding hiervan
hebben verstuurd naar alle raden in de Duin- en Bollenstreek. Deze
bestuurlijke opdracht gaat alleen over de evaluatie. De actualisatie van de ISG
naar een Programma Duurzame Greenport wordt hierop volgend een apart
traject.
Besluit:

I. In te stemmen met de Bestuurlijke Opdracht Evaluatie ISG.
II. In te stemmen met het mandateren van het bestuurlijk opdrachtgeverschap
aan de voorzitter van het BO Ruimte als initiatiefnemer van deze evaluatie.
III. De gemeentesecretarissen ambtelijk invulling en opdracht te geven aan de
programmaorganisatie i.o. voor het aanvragen van een offerte en
onderzoeksvoorstel bij drie externe partijen.
IV. Bijgevoegde raadsbrief vast te stellen, de raad aanbieden en in te stemmen
met de verdeling van de kosten met 1/5 deel per gemeente en hiervoor €
18.000 beschikbaar te stellen.
Conform
7.4

Bedankbrief college aan eigenaren Noordwijkse hotels en recreatiewoningen
Met deze brief dankt het college eigenaren van Noordwijkse hotels en
recreatiewoningen voor de aangeboden steun voor (de opvang van) Oekraïense
vluchtelingen.
Besluit:

Conform
Toelichting:

Met deze brief dankt het college eigenaren van Noordwijkse hotels en
recreatiewoningen voor de aangeboden steun voor (de opvang van) Oekraïense
vluchtelingen.
7.5

Instellen kort geding Bam Bouw en Techniek
Op of rondom 31 maart 2022 is de nieuwbouw op het gemeentelijk sportpark
aan de Lageweg naar verwachting gereed om deze voor wat betreft de
functiedelen van voetbalvereniging S.J.C. in gebruik te nemen. BAM Bouw en
Techniek heeft mondeling aangegeven aan dit scenario medewerking te willen
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verlenen indien de gemeente een deel van de stagnatiekosten voldoet. Het gaat
om circa € 430.000,- dat door BAM niet als stagnatiekosten is opgevoerd,
maar als regulier meerwerk. Aangezien de voorwaarde van BAM Bouw en
Techniek niet acceptabel is, ligt het aanspannen van kort geding bij de
rechtbank in Den Haag in de rede.
Besluit:

I. Bij de rechtbank in Den Haag een kort geding in te stellen tegen Bam Bouw
en Techniek te Rotterdam om de ingebruikname van de nieuwbouw op het
gemeentelijke sportpark aan de Lageweg mogelijk te maken.
II. de raad hierover te informeren.
Conform
8

Hamerstukken

8.1

B en W advies Zilkerbinnenweg 21 te De Zilk
In het kader van een uitgebreid vooroverleg is er een plan ingediend voor het
slopen van een schuur en daarbij het verkrijgen van een bouwtitel voor het
realiseren van een Greenportwoning op het perceel Zilkerbinnenweg tussen 21
en 23 te De Zilk. Het college neemt ten aanzien van het plan een negatieve
grondhouding in en zegt aan het plan geen medewerking toe.
Besluit:

I. Ten aanzien van het voorliggende plan geen medewerking toe te zeggen
voor het slopen van een schuur, en daarbij het verkrijgen van een bouwtitel
voor het realiseren van een Greenportwoning op het perceel Zilkerbinnenweg
tussen 21 en 23 te De Zilk;
II. De aanvrager te informeren over dit besluit daar middel van de bijgesloten
antwoordbrief.
Conform
8.3

Ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse afval inzamellocaties wijk Zeeburg
De wijk “Zeeburg” in de kern Noordwijkerhout wordt vernieuwd. Bij deze
wijkrenovatie wordt ook het inzamelen van afval aangepast. Het betreft hier de
locaties ten behoeve van Brittenhuis 13-75, Koepelberg 23-87 en
Spanjaarskrocht 16-80.
De te plaatsen afvalcontainers worden op termijn afsluitbaar zodat deze alleen
met een milieupas toegankelijk zijn voor de huishoudens waarvoor de
containers bedoeld zijn. Door de lage inwerpopening is de container ook te
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gebruiken door mensen met een beperking.
De plekken zijn zorgvuldig uitgekozen. Hierbij is rekening gehouden met
aanwezige kabels en leidingen in de grond, met loopafstanden en een
maximum van aantal gebruikers per container.
Via een ontwerp-aanwijzingsbesluit worden de plekken formeel aangewezen.
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om tegen dit ontwerp besluit
zienswijzen kenbaar te maken.
Besluit:

I.

Een ontwerp aanwijzingsbesluit te nemen voor de aanleg van

ondergrondse afvalcontainers voor het project “Wijkrenovatie
II.

Zeeburg”

De ondergrondse afvalcontainers te plaatsen conform bijgaande

inrichtingsplannen waarvan de extra jaarlijkse kosten vanaf 2023 -oplopend
tot € 6.534 per jaar in 2025- te dekken uit de extra opbrengsten van een
kostendekkende afvalstoffenheffing, mee te nemen bij de Perspectiefnota 2023
Conform
8.4

Position paper bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
Besluit:

I. De position paper Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek vast te stellen
II. De raad te informeren via bijgaande Raadsbrief
Conform
8.5

Principeverzoek Gat van Palace en Esplanade
Er is een principeverzoek ontvangen met betrekking tot de locaties Gat van
Palace en Esplanade voor de herontwikkeling van deze percelen tot
appartementen en niet-woonfuncties als horeca en detailhandel in de plint. Het
college neemt onder voorwaarden een positieve grondhouding in. Dit
principeverzoek zal worden door vertaald in het ontwerpbestemmingsplan
Correctie Zeewaardig fase 3.
Besluit:

I. Een positieve grondhouding in te nemen ten aanzien van het ingediende
principeverzoek onder in elk geval de volgende voorwaarden:
a. De voorgestelde hoogtes zijn de maximale hoogtes.
b. De voorgestelde rooilijnen zijn de uiterste rooilijnen.
c. Het voorgestelde programma is het maximale programma.
d. Aanpassingen in het openbare gebied, boven- en ondergronds zijn voor
rekening van de ontwikkelaar. Dat geldt ook voor het maken van aansluitingen
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op het openbaar gebied.
e. Planschade wordt afgewenteld op de ontwikkelaar;
II. Het principeverzoek te hanteren als uitgangspunt voor het
(ontwerp)bestemmingsplan Correctie Zeewaardig fase 3;
Conform
III. het maximale programma als bedoeld onder beslispunt Ic is enkel van
toepassing te verklaren op het beoordeelde principeverzoek;
IV. de verzoeker schriftelijk in kennis te stellen van beslispunt I, II en III.
9

Openstaande raadsvragen artikel 39
T:\Moties- en toezeggingen

9.1

Termijnagenda

9.2

Moties

9.3

Toezeggingen

10

Regionale zaken

11

Presentatie Bronsgeest door Wai Yin Liu (13.00 - 13.30)

12

Sluiting
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