BESLUITEN
College van burgemeester en wethouders van 29 maart 2022
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
1328067 - Brief rondom verkamering en beleidsnota woningvoorraad (via spoedprocedure 24 maart 2022)
BEL
Het college heeft besloten de brief (1181773) vast te stellen, per mail te verzenden aan de betrokkenen en ter
informatie door te sturen naar de raad.
1317421 - Intrekken aanwijzing gemeentelijk monument Katwijkerlaan 3 te Pijnacker
ONT
Het college heeft besloten in te trekken de aanwijzing van Katwijkerlaan 3 te Pijnacker tot gemeentelijk
monument.
1320424 - Ontwerpbestemmingsplan Kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg/Vlielandseweg
ONT, Raad april 2022
Het college heeft besloten de raad voor te stellen:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Kruispunt Katwijkerlaan/
Nieuwkoopseweg/Vlielandseweg”;
2. het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor zienswijzen
1322059 - Ontwerpbestemmingsplan 2e partiële herziening Keijzershof 2018
RBG, Raad april 2022
Het college heeft besloten de raad voor te stellen om:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘2e partiële herziening Keijzershof 2018’;
2. het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor zienswijzen.
1325003 - 1e wijziging verordening Riool- en Waterzorgheffing gemeente Pijnacker-Nootdorp 2022
RBG, Raad april 2022
Het college heeft besloten:
1. de raad voor te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening riool- en waterzorgheffing
2022 vast te stellen;
2. bij de uitvoering van de heffing en invordering van de rioolheffing te anticiperen op de Verordening tot
eerste wijziging van de Verordening riool- en waterzorgheffing 2022.
1325565 - Ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021
RBG/BEL, Raad april 2022
Het college heeft besloten:
1. de aanhoudingsplicht op grond van artikel 3.3, derde lid van de Wabo te doorbreken voor aanvragen
om omgevingsvergunning die in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan
Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021 en het ontwerpbestemmingsplan ‘Correctieve
herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021, zodra dit laatste plan door de
gemeenteraad is vastgesteld en vrijgegeven voor zienswijzen;
2. de indieners van vooroverlegplannen en/of aanvragen om omgevingsvergunning door middel van

bijgevoegde brief te informeren over de stand van zaken;
3. de raad middels bijgevoegde geheime brief, inclusief bijlagen, in het kader van de actieve
informatieplicht nadere informatie te verstrekken en de raad voor te stellen de opgelegde
geheimhouding te bekrachtigen;
4. de raad voor te stellen:
a. het ontwerpbestemmingsplan ‘Correctieve herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp
2020/2021’ vast te stellen;
b. het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor zienswijzen;
c. het ontwerp van de beeldkwaliteitsparagraaf als onderdeel van de Welstandsnota vast te stellen;
d. het ontwerp van de beeldkwaliteitsparagraaf vrij te geven voor zienswijzen;
e. het gehele plangebied en alle ontwikkelingen in het ontwerpbestemmingsplan ‘Correctieve
herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’ aan te wijzen als categorie waarvoor
een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.
1328068 - Raadsplanner april tot en met juli 2022
CST, Actieve informatieplicht
Het college heeft besloten de brief aan de agendacommissie en de raadsplanner voor de maanden april tot en
met juli 2022 vast te stellen.
Vastgesteld in de collegevergadering van 5 april 2022.
Het college van Pijnacker-Nootdorp,
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