
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 1 september 2020

Deze besluitenlijst is ter informatie.
U kunt pas zienswijzen of bezwaarschriften tegen een collegebesluit indienen, wanneer dit als een afzonderlijke 
publicatie in de gemeenteberichten is geplaatst. 
Aanvragers ontvangen altijd schriftelijk bericht. 

Besluiten College

1170313- opheffen geheimhouding (via spoedprocedure d.d. 25 augustus 2020)
Het college heeft besloten de raad voor te stellen:
 
a. ten aanzien van de volgende documenten de geheimhouding op te heffen:
1. Koopovereenkomst Bedrijvenpark Heron en reactie op wensen bedenkingen van D66 en CDA (11INT00123);
2. Bijlagen 2. Financiële consequenties verplaatsing Blauw Gele Vendel en 3. Jaarrekening 2010 van het Blauw 
Gele Vendel (12INT00285);
3. Raadsbesluit van 17 januari 2013 over schadeloosstelling Blauw Gele Vendel en de bijlagen 2. Businessplan 
Blauw Gele Vendel en 3. Uittreksel kadastrale kaart (12INT06196);
4. Brief d.d. 29 oktober 2012 van college aan raad over Boezem II/stand van zaken (12UIT14600);
5. Brief d.d. 25 maart 2014 van college aan raad over Pijnacker-Centrum/arbitrageovereenkomst (14UIT03964);
6. Informatienota d.d. 18 augustus 2015 over Pijnacker-Centrum/arbitraal vonnis (BBV15.0432/15INT06878);
7. Informatienota d.d. 8 december 2015 over Jozefhuis/wensen en bedenkingen (BBV15.0771/15INT10995);
8. Informatienota d.d. 17 september 2017 over Pijnacker-Centrum/Rabobank-locatie 
(BBV17.0437/17INT09765);
9. Informatienota d.d. 27 september 2017 over Pijnacker-Centrum/Rabobank-locatie 
(BBV17.0437/17INT10253);
10. Bijlage 3. Scenarioanalyse winturbine Heron (2011.08067);
11. Informatienota d.d. 18 november 2019 over verzoek van Staedion (1072562/1020928);
12. Bijlagen behorende bij wensen en bedenkingenprocedure verkoop Dorpsstraat 40 te Nootdorp: 2. Concept 
planschadeverhaalsovereenkomst, 5. Aanbieding Schoolstraat 6. Brief aan betrokkene;
13. Informatienota d.d. 4 april 2017 over verkoop perceel grond – tankstation Emerald 
(BBV17.0162/17INT03243);
 
b. de geheimhouding niet op te heffen ten aanzien van de overige in het ‘Overzicht bekrachtiging 
geheimhouding documenten vanaf september 2010 tot en met juli 2020 opgenomen documenten, inclusief 
bijlage 2 Financiële aspecten uitgangspunt ontwikkeling Rabobank-locatie Pijnacker-Centrum (17BIJ03940), de 
informatienota van 11 april 2017 over de ontwikkeling van de voormalige RABO-locatie in Pijnacker-Centrum 
en de drie daarbij horende bijlagen en de informatienota van 4 september 2018, kenmerk 18INT13420, over de 
Rabobanklocatie - Pijnacker-Centrum, en de (delen van) verslagen van besloten beeld- en oordeelvormende 
raadssessies en raadsvergaderingen die daarop betrekking hebben;
 
c. de geheimhouding niet op te heffen ten aanzien van de Realiseringsovereenkomst Pijnacker-Centrum 2005 
en de vertrouwelijke brief van het college aan de raad inzake de beantwoording van de vragen over de 
overeenkomst (DBO/13825 d.d. 21-09-05). 

1152603 - Ontwerpwijzigingsplan Reesloot 10 Pijnacker
RBG
 
Het college heeft besloten:
1. het ontwerpwijzigingsplan ‘Reesloot 10 Pijnacker’ vast te stellen;
2. het ontwerpbesluit hogere waarden ‘Wijzigingsplan Reesloot 10 Pijnacker’ vast te stellen;
3. het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden als bedoeld in beslispunten 1 en 2 
gelijktijdig ter inzage te leggen;
4. het ontwerpwijzigingsplan toe te sturen aan wettelijke vooroverlegpartners ex artikel 3.1.1 Besluit 
ruimtelijke ordening;



5. in te stemmen met de anterieure overeenkomst (incl. allonge) ex artikel 6.24 Wet ruimtelijke                
ordening;
6. geen ontwerp-exploitatieplan in procedure te brengen.
                
1174144 - raadsvragen bomen Emmapark
WKZ, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de raad met de bijgevoegde informatienota te informeren over de beantwoording 
van de raadsvragen van de fractie van de Partij voor de Dieren over de gekapte bomen in het Emmapark.
 
1180242 - Vaststelling bestemmingsplan Keervoorziening Randstadrail 2020
RBG, Raad september 2020
 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen om:
1. de Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan ‘Keervoorziening Randstadrail 2020', 
inclusief de staat van wijzigingen vast te stellen;
2. het bestemmingsplan ‘Keervoorziening Randstadrail 2020’ overeenkomstig het ontwerp zoals dat met ingang 
van 25 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen, met inachtneming van de wijzigingen daarop, 
zoals vermeld in de staat van wijzigingen, gewijzigd vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.
 
1181117 - afkoop beheerbijdrage Ruyven-zuid
WKZ

Het college heeft besloten in te stemmen met het aanbod voor de afkoop van provinciale bijdrage aan de 
beheerkosten van Ruyven-zuid en de afkoopsom toe te voegen aan de reserve Ruyven Zuidpolder.
                   
1182303 – Verkeersbesluit afsluiten Hoogseweg
WKZ
                
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het verkeersbesluit om de Hoogseweg ter hoogte van Klapwijk af te sluiten voor alle 
motorvoertuigen in plaats van alleen vrachtverkeer
2. In overleg te gaan met de bewoners en bewonersvereniging over mogelijkheden om de Hoogseweg later al 
dan niet tijdelijk open te stellen.
 
Vastgesteld in de collegevergadering van 8 september 2020.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

J.P.R. Woudstra mw. F. Ravestein
secretaris burgemeester


