
 

 

BESLUITEN  
College van burgemeester en wethouders van 13 april 2021. 
 
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 
 
1229502 - Energietransitieplan  
BEL, Raad mei 2021 

  
Het college heeft besloten de raad voor te stellen: 
1. het concept Energietransitieplan 2021 vast te stellen; 
2. het concept Energietransitieplan 2021 voor zienswijzen vrij te geven. 
 

1229643 - Zienswijze ontwerp-beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021 
BDV, Raad mei 2021 

  

Het college heeft besloten de raad voor te stellen overeenkomstig bijgaand concept de zienswijze op de 

ontwerpbeleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021 vast te stellen. 

  
1237756 - Zienswijze ontwerpbegroting 2022 MRDH 
CST, Raad mei 2021 

  
Het college heeft besloten de raad voor te stellen de zienswijze op de ontwerpbegroting MRDH 2022 overeenkomstig 

bijgaand ontwerp vast te stellen. 

  
1238381 - Beantwoording vraag GB over stempotloden 
RBG, Actieve informatieplicht 

  
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de vraag van Gemeentebelangen 

over de stempotloden. 

 

1240033 - Besluit Regionale Energiestrategie (RES 1.0) 
BEL, Raad mei 2021  

  

Het college heeft besloten: 
1. in te stemmen met de Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag (RES 1.0); 
2. de raad, overeenkomstig bijgaande aanbiedingsnota, voor te stellen de Regionale Energiestrategie 
Rotterdam Den Haag (RES 1.0) vast te stellen; 
3. uiterlijk 1 januari 2022 een overzicht op te stellen van de acties die de gemeente zal ondernemen ter 
realisatie van de ambities in de RES en waar dat aanpassing van beleid en plannen vraagt. 

  
1240765 - Raadsplanner mei tot en met oktober 2021 
CST, Actieve informatieplicht 

  
Het college heeft besloten de brief aan de agendacommissie en de raadsplanner voor de maanden mei tot en met 

september 2021 (inclusief de grote onderwerpen tot en met oktober) vast te stellen. 

  
1240881 - Definitief Bod Nieuwe Woningmarkt Afspraken 
RUB, Actieve informatieplicht 

  
Het college heeft besloten: 



 

 

1. het definitieve bod ten behoeve van de Nieuwe Woningmarktafspraken vast te stellen en aan te 

bieden aan de voorzitter van de Bestuurlijke Tafel Wonen; 
2. de raad in het kader van de actieve informatieplicht te informeren 

  

1239790 - voortgangsrapportage projecten per 1-1-2021 
ONT, Actieve informatieplicht 

  
Het college heeft besloten de informatienota over de voortgangsrapportage projecten per 1 januari 2021 vast te stellen. 

  
1240650 - Overdracht eigendom fietspaden N470 
ONT 

  
Het college heeft besloten: 

1. de eigendomssituatie van de fietspaden rondom de N470 in overeenstemming te brengen met de 

feitelijke beheer- en onderhoudsituatie, middels aankoop en verkoop om niet en het vestigen van 
rechten van opstal ten behoeve van de gemeente. 
2. het hoofd van de afdeling Ontwikkeling te mandateren om de benodigde besluiten daartoe te 
nemen en de afwikkeling van de koopovereenkomsten en de overeenkomsten recht van opstal te 
verzorgen. 

  
1240976 - ontwerp Omgevingsvisie en planMER 
BEL, Raad mei 2021 

  
Het college heeft besloten de raad voor te stellen: 

1. het ontwerp van de omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050 ‘Verbonden met elkaar’ vast te stellen 
en 
2. het ontwerp van de omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050 en het planMER met bijlagen vrij te 
geven voor zienswijzen en ter inzage te leggen. 

  
1241319 - Procedure behandeling voorstel uitgifte cumulatieve preferente aandelen Stedin Holding N.V. 
CST, Actieve informatieplicht 

  
Het college heeft besloten: 

1. in te stemmen met de procedure en de informatienota aan de raad vast te stellen; 

2. geheimhouding op te leggen ten aanzien van de volgende bij de informatienota, kenmerk 
1241319/1119312 behorende bijlagen: 
a. bijlage 11: Rapport Langetermijnfinanciering Stedin; 
b. bijlage 15: Samenvatting rapport Rothschild & Co; en 
c. bijlage 16: Samenvatting rapport Capitium; 
en de raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. 

  

1241425 - Zuideindseweg 62 I beslissing meerdere bezwaren 
WKZ 

  
Het college heeft besloten: 

1. Het advies van de Commissie behandeling bezwaarschriften gedeeltelijk over te nemen; 

2. De bezwaren van de overtreder (familie Fransen) gegrond te verklaren en van andere bezwaarmakers 
(omwonenden) ongegrond te verklaren; 
3. De bestreden besluiten aan te passen als aangegeven in de concept-beslissing op bezwaar; 
4. De begunstigingstermijn te verlengen tot zes weken na verzenddatum beslissing op bezwaar; 
5. De beslissing op bezwaar vast te stellen. 

  

Vastgesteld in de collegevergadering van 20 april 2021. 
 
Het college van Pijnacker-Nootdorp, 
$handtekening$ $handtekening2$ 



 

 

$naam$ $naam2$ 
secretaris $plv$ burgemeester $plv2$ 
 


