Besluitenlijst College (Noordwijk)
Datum

29-01-2019

Tijd

9:00 - 14:00

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 en D.T.C.
Salman

Toelichting

09.00-09.30 uur Presentatie Langevelderslag

Besluit
Kennis genomen.

Toelichting
College neemt kennis van het besluit en (geheime) financiële onderbouwing
van het vorige college van Noordwijk over de exploitatie van het parkeerterrein
Langevelderslag in 2019 .
1

Opening & mededelingen

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
College vindt dat de eerste raadsvergadering in De Duinpan goed verliep.
Levendige debatvorm, techniek werkte prima en veel belangstelling.
N.a.v. de open uitnodiging tijdens de debatraad namens de onderhandelaars
bij coalitie-vorming, doet het college per brief de uitnodiging aan fracties om
nog inbreng te leveren. Deze inbreng kan na afweging wellicht worden
opgenomen in het collegeprogramma en de kadernota.
Openstaande vragen uit de debatraad van 22 januari jl. worden beantwoord
voor zover aan het college gericht en niet al beantwoord tijdens het debat.
8

Bespreekstukken

8.1

benoeming leden ODWH Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
De gemeenteraad dient nieuwe vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur
van de Omgevingsdienst West-Holland aan te wijzen. Dit als gevolg van de
recente gemeenteraadsverkiezingen en de tot stand gekomen coalitie. Het
college doet dienaangaande een voordracht.

Besluit
1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om in plaats van voormalig raadslid
Klinkenberg (PUUR) wethouder De Jong namens de gemeente Noordwijk aan te
wijzen als eerste lid in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst WestHolland.
2. Aan de gemeenteraad voor te stellen om in plaats van voormalig collegelid
Bakker wethouder Van den Berg namens de gemeente Noordwijk aan te wijzen
als tweede lid in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland.
3. Aan de gemeenteraad voor te stellen om in plaats van voormalig collegelid
Van Duin burgemeester Hermans namens de gemeente Noordwijk aan te
wijzen als plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van de
Omgevingsdienst West-Holland.
4. Aan de gemeenteraad voor te stellen om het Algemeen Bestuur van de
Omgevingsdienst West-Holland te verzoeken de heer De Jong aan te wijzen als
lid van het Dagelijks Bestuur.

Conform.
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8.2

beslissing op bezwaar tegen verlening omgevingsvergunning uitbreiden
woning Prins Bernhardstraat 10 Noordwijk
Het ingediende bezwaar is gegrond, dat wil zeggen dat onterecht vergunning
is verleend voor een te hoge haag. Daarnaast is een extra bepaling
noodzakelijk met het oog op burenrecht. De verleende vergunning wordt
hierop aangepast. Voor het overige is de vergunning correct en blijft in stand.
Doordat het bezwaar gegrond is, krijgt de bezwaarmaker een
proceskostenvergoeding toegekend.

Besluit
1.Het bezwaarschrift tegen het besluit van 25 april 2018, waarbij een
omgevingsvergunning is verleend voor het uitbreiden van de woning aan de
Prins Bernhardstraat 10, ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren en het besluit van 25 april 2018 overeenkomstig het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften - te
wijzigen door geen omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van de
haag en door aan de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning
alsnog de voorwaarde te verbinden dat de binnen de bestemming 'Tuin'
gelegen zijkant van de uitbouw moet worden voorzien van vaststaande en
ondoorzichtige vensters;
3. Het besluit van 25 april 2018 voor het overige in stand te laten;
4. Een proceskostenvergoeding toe te kennen.
5. Bezwaarmaker en vergunninghouder op de hoogte brengen van deze
beslissing op bezwaar;
6. De uitvoering van beslispunt 5 te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst West-Holland.

Conform.
8.3

beslissing op bezwaar verlening omgevingsvergunning 3 lichtmasten
Leidsevaart 114 Noordwijkerhout
De verleende vergunning voor het plaatsen van de 3 lichtmasten op
toegangspad naar het paardenpension op het adres Leidsevaart 114 te
Noordwijkerhout blijft in stand. Wel moet die vergunning op een enkel punt
worden aangevuld. Het tegen het bouwplan ingediende bezwaar wordt
verworpen.

Besluit
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1. Het bezwaarschrift tegen het besluit van 25 juni 2018 - waarbij een
omgevingsvergunning is verleend voor het plaatsen van drie lichtmasten voor
terreinverlichting op het perceel Leidsevaart 114 te Noordwijkerhout,
ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en - overeenkomstig het advies
van de commissie bezwaarschriften - in de heroverweging, onder aanvullende
motivering, medewerking verlenen aan het met het bestemmingsplan strijdige
gebruik van de lichtmasten.
3. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.
4. Bezwaarmakers en vergunninghouder op de hoogte te brengen van deze
beslissing op bezwaar.
5. De uitvoering van beslispunt IV te mandateren aan de directeur van de
Omgevingsdienst West-Holland.

Conform.
8.6

Beslissing op bezwaar gemeentelijk monument Voorstraat 107
Op 26 april 2016 heeft het college van de toenmalige gemeente Noordwijk
besloten te starten met de aanwijzingsprocedure van 63 waardevolle objecten.
De Commissie Erfgoed Noordwijk (hierna te noemen: CEN) heeft in
samenwerking met de stichting Dorp, Stad en Land een conceptlijst van
gemeentelijke monumenten opgesteld.
De eigenaren zijn van de voorlopige aanwijzing op de hoogte gesteld door
middel van een brief en een tweetal informatieavonden. Eigenaren die een
zienswijze hebben ingediend, zijn uitgenodigd voor een gesprek om hun
zienswijze te kunnen toelichten.
De eigenaar van Voorstraat 107 heeft een zienswijze tegen de aanwijzing als
gemeentelijk monument ingediend. Daarmee is rekening gehouden, de
redengevende omschrijving aangepast en het interieur uitgesloten van
bescherming.
Na de behandeling daarvan heeft het college besloten het pand Voorstraat 107
definitief aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Daartegen is op 15 augustus 2018 namens de eigenaar bezwaar ingediend.
Het bezwaarschrift is tijdens een openbare hoorzitting behandeld door de
commissie bezwaar- en klaagschriften.
Het college neemt een beslissing op bezwaar met inachtneming van het advies
van de commissie.

Besluit
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A. Het bezwaarschrift is ingediend, ontvankelijk te verklaren;
B. Het besluit waarbij Voorstraat 107 werd aangewezen als gemeentelijk
monument conform het advies van de commissie bezwaar- en klaagschriften
in stand te laten;
C. De bezwaren ongegrond te verklaren;
D. De gemachtigde van bezwaarmaker over het voorgaande te informeren door
middel van bijgevoegde concept beslissing op bezwaar.

Conform.
8.7

beslissing op bezwaar tegen verlening omgevingsvergunning bouw woning
(Zwarteweg 16C, Noordwijk)
De verleende vergunning voor de bouw van een woning op het adres
Zwarteweg 16C te Noordwijk blijft in stand. Het tegen het bouwplan
ingediende bezwaar is verworpen.

Besluit
1. Het bezwaarschrift van 27 augustus 2018 tegen het besluit van 31 augustus
2018 tot verlening van een omgevingsvergunning voor de bouw van een
woning aan de Zwarteweg 16C te Noordwijk, ontvankelijk te verklaren.
2. In te stemmen met het conceptbesluit tot ongegrondverklaring van het
bezwaarschrift van 27 augustus 2018 conform het advies van de Regionale
Commissie Bezwaarschriften;
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.
8.8

Overschrijding geluidsnormen VV Noordwijk Duinwetering 105
Na aanhoudende geluidklachten, het nodige overleg, maar per saldo uitblijven
van adequate maatregelen om aan de situatie een einde te maken, zal –
voordat andere maatregelen worden overwogen - wethouder een gesprek
voeren met de voetbalvereniging om te bewerkstelligen dat de geldende
geluidnormen gaan worden nageleefd.

Besluit
College neemt kennis van de geluidsoverschrijdingen en mogelijke
instrumenten om de geluidsnormen te handhaven.
Wethouder gaat in overleg met de voetbalvereniging.
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8.9

Jeugdzorg

Besluit
Het geharmoniseerd beleid en regelgeving ten behoeve van nadere regels
Jeugdhulp Noordwijk 2019 vast te stellen.

Conform.
8.10

Leerlingenvervoer

Besluit
Het geharmoniseerd beleid en regelgeving tbv Beleidsregels leerlingenvervoer
en jeugdhulpvervoer gemeente Noordwijk 2019 vast te stellen.

Conform.
8.11

Onderwijshuisvesting

Besluit
Het geharmoniseerd beleid en regelgeving tbv Beleidsregel bekostiging
lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal
onderwijs Noordwijk 2019 vast te stellen.

Conform.
8.12

Verkeer en Mobiliteit

Besluit
Wegsleepverordening gemeente Noordwijk 2019 vast te stellen.

Conform.
9

Hamerstukken

10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
11

Rondvraag

Besluit
Besproken.
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11.1

Vaststellen recesperiod(en) college

11.2

Uitgaansgebied De Grent

Besluit
College neemt met instemming kennis van de memo aan de Burgemeester.
11.3

Voorgenomen fusie van AvP met Dunavie

Besluit
College stemt inhoudelijk in met de brief aan de raad.
12

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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