
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 1 juni 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

1252756 - Informeren raad n.a.v. beeldvormende vergadering vobp Verzamelplan 2021-2022 (via 
spoedprocedure 26 mei 2021)
RBG, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota aan de raad vast te stellen.

1253082 - Beantwoording raadsvragen over Keulseweg 8-10 (via spoedprocedure 26 mei 2021)
RBG, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota over Keulseweg 8-10 vast te stellen.

1252236 - SPUK IJZ aanvraag zwembad de Viergang/ Sportfondsen Pijnacker-Nootdorp BV (via 
spoedprocedure 26 mei 2021)
BEL/BDV

Het college heeft besloten:
1. De huursom 2020 aan Sportfondsen Pijnacker-Nootdorp BV voor de huur van zwembad De Viergang kwijt te 
schelden tot een bedrag van € 151.059, onder voorbehoud van een positief besluit van de Rijksoverheid op de 
SPUK IJZ aanvraag, met dien verstande dat wanneer het Rijk een lager bedrag toekent dan het aangevraagde 
de kwijtschelding van de huur over 2020 aan SFPN zal worden bijgesteld overeenkomstig het door het Rijk 
toegekende bedrag;
2. Sportfondsen Pijnacker-Nootdorp B.V. hierover te informeren door middel van bijgaande brief;
3. De financiële gevolgen te verwerken in de Najaarsnota 2021.

1242281 - Langetermijnfinanciering Stedin (via spoedprocedure 26 mei 2021)
CST, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met de Statutenwijziging en de wijziging van het aandeelhoudersconvenant geagendeerd op 
de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Stedin van 25 juni 2021;
2. in te stemmen met het besluit tot uitgifte van cumulatief preferente aandelen voor maximaal € 200 miljoen, 
geagendeerd op de AvA van Stedin van 25 juni 2021;
3. onder de voorwaarde van instemming door de gemeenteraad in te stemmen met de verkrijging van 
cumulatief preferente aandelen, voor een maximaal bedrag van € 8,4 miljoen, en daarmee:
a. in te stemmen met de ondertekening door deze gemeente van de investeringsovereenkomst en 
intekenbrief;
b. in te stemmen met het verlenen van een volmacht aan medewerkers van Loyens & Loeff N.V. om de 
Verkrijger te vertegenwoordigen met betrekking tot; - het ondertekenen van de notariële akte van uitgifte van 
cumulatief preferente aandelen op naam in het kapitaal van Stedin Holding N.V. aan, onder andere, de 
Verkrijger conform de aan deze volmacht als bijlage gehechte intekenbrief; en - het doen van al dat door de 
Gevolmachtigde(n) als noodzakelijk geacht wordt, met als doel het bewerkstelligen van de transactie(s) beoogd 
door deze volmacht;
4. bijgaande aanbiedingsnota vast te stellen waarin de raad wordt voorgesteld in te stemmen met de 
verkrijging voor maximaal € 8,4 miljoen van de nog uit te geven cumulatief preferente aandelen.



1248158 - Samenwerkingsovereenkomst warmtenet Ypenburg/de Venen
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. toe te treden tot de door Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg, Gemeente Den Haag en Eneco
Warmte & Koude Leveringsbedrijf B.V. gesloten samenwerkingsovereenkomst CO2- neutraal
Ypenburg en hiertoe, samen met genoemde partijen, het addendum samenwerkingsovereenkomst
CO2-neutraal Ypenburg/Nootdorp te ondertekenen (inclusief geheimhoudingsverklaring, zie bijlage
2);
2. de raad hierover te informeren met bijgaande informatienota.

1250457 - Bestuursovereenkomst PZH
CST

Het college heeft besloten in te stemmen met het voornemen te participeren in het traject om te komen tot 
een vernieuwde bestuursovereenkomst.

1254343 - Weigeren omgevingsvergunning Langelandseweg 18 Nootdorp
RBG

Het college heeft besloten de omgevingsvergunning te weigeren voor het wijzigen van het gebruik van een 
bedrijfswoning aan de Langelandseweg te Nootdorp.

Vastgesteld in de collegevergadering van 8 juni 2021.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

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


