
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 18 mei 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

1221555 - Herinrichting stationsomgeving Nootdorp
ONT, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de stedenbouwkundig uitwerking van de stationsomgeving Nootdorp tot een
eigentijds en uitnodigende stationsomgeving;
2. De plankosten voor deze stedenbouwkundige uitwerking ten laste te brengen van de
grondexploitatie Heron;
3. Toe te werken het kostenverhaal voor de integrale inrichting van de stationsomgeving, inclusief
subsidiemogelijkheden, ter besluitvorming voor te leggen en mee te kunnen nemen in de Kadernota
2022;
4. De informatienota ‘ontwikkeling stationsomgeving Nootdorp’ vast te stellen.
  
1248163 - Beantwoording raadsvragen Partij voor de Dieren over ruiterpad naast Hazepad
WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de vragen van de Partij 
voor de Dieren over het ruiterpad naast het Hazepad.
 
1248228 - raadsvragen beheer Groenzoom
WKZ, Actieve informatieplicht
 
Het college heeft besloten de vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren over het beheer van De 
Groenzoom met de raadsinformatienota te beantwoorden.
 
1249354 - Concept visie maatschappelijke opvang en beschermd wonen
BEL

Het college heeft besloten:
1.Een voorgenomen besluit te nemen op de visie, de ambities, het proces en de regionale samenwerking
in deze concept Regiovisie transformatie beschermd wonen naar beschermd thuis en maatschappelijke
opvang naar maatschappelijk wonen 2022-2026;
2. De concept Regiovisie voor advies voor te leggen aan de Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp;
3. De concept Regiovisie ter inspraak aan te bieden en hiervoor ter inzage te leggen voor een periode
van 6 weken.
 
1249441 - Ontwerpbestemmingsplan 'Hart van Nootdorp'
RBG, Raad juni 2021
 
Het college heeft besloten:
1. het ontwerpbestemmingsplan ‘Hart van Nootdorp’ vast te stellen; en
2. het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor zienswijzen.
 
1250667 - beantwoording vragen ontwerp omgevingsvisie
BEL, Actieve informatieplicht
 



Het college heeft besloten de informatienota (berichtnummer 112627) waarmee de vragen de fracties van 
PvdD en CDA over de agendering van het ontwerp van de omgevingsvisie worden beantwoord, vast te stellen 
en toe te zenden aan de raad.
 
Vastgesteld in de collegevergadering van 25 mei 2021.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


