Besluitenlijst College (Noordwijk)
Datum

12-02-2019

Tijd

9:00 - 12:00

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
Burgemeester 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

Beantwoording schriftelijke vragen CDA fractie plaatsen tijdelijke containers

Besluit
Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de CDA
fractie over het plaatsen van tijdelijke containers ten behoeve van de
groepsaanpak Boerenburg.

Met redactionele aanpassing akkoord.
8.2

principeverzoek Kraaierslaan 30
Er is gevraagd om toestemming om 25 camperplaatsen toe te staan bij het
agrarisch bedrijf aan de Kraaierslaan 30. Voorgesteld wordt om 15
camperplaatsen toe te staan in de periode 1 maart tot 1 oktober.

Besluit
I. Geen medewerking toe te zeggen aan het principeverzoek voor het realiseren
van 25 camperplaatsen die gedurende het hele jaar open zijn.
II. Wel medewerking toe te zeggen aan het realiseren van 15 camperplaatsen
die in een periode van 15 maart tot en met 31 oktober open zijn.
III De aanvrager te informeren over dit besluit met bijgevoegde antwoordbrief

Conform.
8.3

Vervanging brug over de Schie
Door veroudering van de brug is het noodzakelijk om de brug te vervangen.

Besluit
1.In te stemmen met de wijze van voorbereiding en uitvoering van de
vervanging van de brug over de Schie ter hoogte van het Nachtegaalslaantje
middels een bouwteamconstructie.
2.Hiervoor een bouwteamovereenkomst aan te gaan met Gebr. Schouls B.V. uit
Leiden.
3.Voor de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden wordt gevraagd
een krediet beschikbaar te stellen en de kapitaallasten ten laste te brengen van
de post Onvoorzien Structureel.

Conform.
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8.4

Winkelcentrum Kornoeljelaan Noordwijkerhout
uitgebreide wabo-procedure voor het vergroten en wijzigen van het
winkelcentrum aan de Kornoeljelaan.

Besluit
I. Medewerking verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het
wijzigen en vergroten van het winkelcentrum aan de Kornoeljelaan 2 te
Noordwijkerhout en de uitgebreide Waboprocedure starten;
II. De gemeenteraad in het kader van de te volgen procedure verzoeken een
ontwerp verklaring van geen bedenkingen bij de ontwerpomgevingsvergunning
ter inzage te leggen.

Conform.
9

Hamerstukken

9.1

1e herziening bestemmingsplan Zee, Strand en Duin
De onderhavig gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Zee, Strand
en Duin voorziet hoofdzakelijk in het ruimtelijk vertalen van het beleid dat in
vastgelegd in de Strandnota 2015-2020 en de nadien daarop aangebrachte
wijzigingen.

Besluit
I. Instemmen met de Nota van Beantwoording inspraak- en vooroverlegreacties
voorontwerpbestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e herziening’
II. De gemeenteraad voorstellen het ontwerpbestemmingsplan ‘Zee, Strand en
Duin, 1e herziening’ ter visie te leggen

Conform.
9.2

Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid, deel 2
Het ontwerp beeldkwaliteitsplan Offem Zuid, deel 2 is gereed. Deel 2 Offem
Zuid is het gedeelte tussen de Achterweg, Hogeweg, N206 en Verlengde
Beeklaan. Verzoek aan het college in te stemmen en de raad te verzoeken dit
ontwerp vrij te geven voor inspraak.

Besluit
Voorgesteld besluit:
I. In te stemmen met het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid, deel 2
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II. De gemeenteraad te verzoeken het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid,
deel 2 vrij te geven voor inspraak

Conform.

9.3

principeplan Pilarenlaan 47
Er is een principeverzoek ingediend voor het wijzigen van het
bestemmingsplan voor het oprichten van een greenportwoning op een perceel
grond gelegen naast Pilarenlaan 47, kadastraal bekend Sectie B, nummer 3785.
Het oprichten van de woning is in strijd met het voor die locatie geldende
bestemmingsplan Buitengebied 2015. Daarom verzoekt initiatiefnemer om een
voorlopig standpunt ten aanzien van de bereidheid medewerking te verlenen
aan de voorgenomen ontwikkeling. Bij een positief standpunt zal aanvrager een
formeel verzoek tot planologische medewerking indienen.

Besluit
Voorgesteld besluit:
I. Een positieve grondhouding aannemen ten aanzien van het verzoek tot het
oprichten van een greenportwoning op een perceel grond gelegen naast
Pilarenlaan 47 (kadastraal bekend sectie B nummer 3785).
II. Aan de uiteindelijke medewerking de volgende voorwaarden te verbinden:
- dat initiatiefnemer bereid is een anterieure overeenkomst te sluiten met de
gemeente;
- initiatiefnemer een complete aanvraag indient voor planologische
medewerking voorzien van een postzegelbestemmingsplan met alle daarbij
behorende onderzoeken;
- de in dit voorstel geformuleerde stedenbouwkundige uitgangspunten aan de
verdere planuitwerking te verbinden.

Conform.

9.4

principeverzoek Duinweg 97
Aanvrager wil graag een carport met berging realiseren bij zijn
recreatiewoning, gelegen in de steilrand. Het bouwplan ligt voor de voorgevel
van de woning op het perceel. Het is strijdig met het bestemmingsplan. Er
bestaat planologisch en stedenbouwkundig gezien geen reden om af te wijken
van de regels van het bestemmingsplan ten aanzien van het maximale
bebouwde oppervlak. Het betreft landschappelijk gezien een gevoelig gebied.
Pagina 4

Besluit
Beslispunt 1: Geen medewerking toe te zeggen aan het principeverzoek voor
de Duinweg 97

Beslispunt 2: De aanvrager van dit besluit op de hoogte te brengen met
bijgevoegde antwoordbrief.

Conform.
9.5

Stralende openbare ruimte uitvoering straatmeubilair
Op basis van een plan van de ondernemers uit de Hoofdstraat worden banken,
plantenbakken, fietsnietjes en afvalbakken in de Hoofdstraat geplaatst
waardoor de uitstraling van de winkelstraat zal worden verbeterd.

Besluit
I. Instemmen met een besteding voor afvalbakken voor gescheiden afval in de
Hoofdstraat.
II. De gemeenteraad door middel van een informatiebrief op de hoogte stellen
van de uitvoering van straatmeubilair tbv de uitstraling van de winkelstraten en
KW Boulevard.

Conform.
9.6

Subsidie Kracht van Noordwijk 2019
Het verlenen van subsidie aan de projecten van de Kracht van Noordwijk, te
weten aan ’s Heerenloo voor Reuring, aan Welzijn Noordwijk voor Sportief voor
Werk en aan de Stichting FriendsUnited voor sportvereniging FriendsUnited.

Met deze projecten worden mensen met een participatie uitkering sociaal
geactiveerd, kan iedereen terecht voor sociaal contact bij
dagbestedingsvoorziening Reuring en kunnen kinderen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking sporten in hun eigen club.

De Kracht van Noordwijk bestaat uit 4 projecten die zijn samengebracht in één
project. Het betreft:
-Sportief voor Werk uitgevoerd door Welzijn Noordwijk;
-Reuring uitgevoerd door ’s Heerenloo;
-FriendsUnited uitgevoerd door de Stichting FriendsUnited;
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-Pilot Fit&Fun uitgevoerd door de Stichting FriendsUnited.

Afgelopen jaar heeft de gemeente besloten om 3 projecten structureel voort te
zetten. Dit besluit volgde op een periode van 2 jaar waarna de projecten zijn
geëvalueerd. De conclusie van de evaluatie is dat de projecten aantoonbare
maatschappelijke baten opleveren die hoger zijn dan de kosten.

Besluit
Het verlenen van de volgende subsidies voor de Kracht van Noordwijk voor het
jaar 2019:
1. Een subsidie aan Welzijn Noordwijk voor de uitvoering van het project
Sportief voor Werk.
2. Een subsidie aan ’s Heerenloo voor dagbestedingsvoorziening Reuring.
3. Een subsidie aan de Stichting FriendsUnited voor de sportvereniging voor
kinderen met een beperking.
4. De pilot Fit&Fun in 2019 niet voort te zetten.

Conform.
9.7

Vaststelling wijzigingsplan 'Zee, Strand en Duin, strandpaviljoen De Zeespiegel'
Het Wijzigingsplan “Zee, Strand en Duin, strandpaviljoen De Zeespiegel’
voorziet in het beperkt zeewaarts verplaatsen van het huidige
bestemmingsvlak ten behoeve van het reeds jaarrond bestemde
strandpaviljoen De Zeespiegel aan het Duindamseslag.

Besluit
I. Instemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve
wijzigingen Ontwerpwijzigingsplan ‘Zee, Strand en Duin, strandpaviljoen De
Zeespiegel’
II. Het Wijzigingsplan ‘Zee, Strand en Duin, strandpaviljoen De Zeespiegel’ vast
te stellen.

Conform.
9.8

Vervangingsbesluit ODWH
Het wordt de Omgevingsdienst West Holland mogelijk gemaakt om het analoge
archiefsysteem te vervangen door een digitaal archiefsysteem.

Besluit
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1. Vast te stellen het Besluit vervanging archiefbescheiden mandaattaken
Omgevingsdienst West-Holland
2. Dit besluit met terugwerkende kracht in werking te laten treden tot en met 1
januari 2019.

Conform.

9.9

Wabo: beslissing op bezwaren tegen verlening omgevingsvergunning voor
wijzigingen op eerder bouwplan (Koningin Wilhelmina Boulevard 4, Noordwijk)
Bezwaarmakers wonen aan de andere zijde van het gebouw en kunnen
hierdoor geen gevolgen van betekenis van het bouwplan ondervinden. Zij
kunnen om deze reden niet als “belanghebbende” worden aangemerkt.
Bezwaarmakers zijn daarom niet-ontvankelijk in hun bezwaren.

Besluit
1. De twee ingediende bezwaarschriften tegen het besluit van 25 april 2018 waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor een aantal wijzigingen van
het eerder vergunde bouwplan voor het bouwen van zes appartementen en een
parkeercarrousel op het perceel Koningin Wilhelmina Boulevard 4 te Noordwijk
- overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie nietontvankelijk te verklaren;
2. Bezwaarmakers en vergunninghouder op de hoogte brengen van deze
beslissing op bezwaar;
3. De uitvoering van beslispunt 2 te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst West-Holland.

Conform.

10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
10.1

Concept raadsbrief regionale afvaardigingen + concept voordracht Holland
Rijnland

Besluit
Conform.
11

Rondvraag
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Besluit
Besproken.
11.1

Gymnastiekvervoer

Besluit
Neemt kennis van rondvraagpunt. (Wob: geheim, bevat persoonlijke
beleidsopvattingen)
12

Sluiting
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