
BESLUITEN 
College van burgemeester en wethouders van 23 augustus 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

1332055 - Concept programma onderwijshuisvesting 2023
BEL

Het college heeft besloten:
1. Het concept programma en overzicht huisvesting onderwijs 2023 vast te stellen;
2. Het bekostigingsplafond voor het programma onderwijshuisvesting voor 2023 vast te stellen op 
€ 2.103.635 en de financiële gevolgen hiervan te verwerken bij de Kadernota 2023;
3. Het concept programma en overzicht huisvesting onderwijs 2023 voor te leggen aan de 
schoolbesturen in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO

1347047 - Ontsluitingsweg Oude Polder
ONT

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:
1. de ontsluitingsweg Oude Polder alvast aan te leggen en de voorbereidingen hiervoor te starten;
2. hiervoor het benodigd investeringsbudget van € 819.000 beschikbaar te stellen, voor €750.000 te 
dekken uit de algemene reserve en € 69.000 als bijdrage van het dierenpension en de financiële 
gevolgen te verwerken in de Najaarsnota 2022

1351188 - Actieagenda economie 2022-2023
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:
1. de actieagenda economie 2022-2023 vast te stellen;
2. het budgetten voor de uitvoering van de acties te verwerken in de begroting 2022 en 2023;
3. de raad conform bijgaande informatienota informeren.

1362371 - Publicatie voornemen grondverkoop
ONT

Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met het publiceren van het voornemen tot verkoop van gemeentegrond aan een 
aangrenzend grondeigenaar (als onderdeel van een ruilovereenkomst) ten behoeve van een 
ontwikkeling in Ackerswoude;
2. in te stemmen met het publiceren van het voornemen tot verkoop van gemeentegrond aan een 
vijftal besloten vennootschappen uit Pijnacker ten behoeve van de ontwikkeling van een bouwplan 
op bedrijventerrein Boezem Oost te Pijnacker;
3. in te stemmen met het publiceren van het voornemen tot verkoop van gemeentegrond aan een 
tweetal eenmanszaken uit Pijnacker en Bleiswijk ten behoeve van een bouwplan op 
bedrijventerrein Boezem Oost te Pijnacker;
4. in te stemmen met het publiceren van het voornemen tot verkoop van gemeentegrond aan een 
tweetal regionale besloten vennootschappen ten behoeve van de ontwikkeling van een bouwplan 
op bedrijvenpark Heron te Nootdorp.



1363662 - Weigering verklaring van geen bedenkingen omzetten bedrijfswoning naar burgerwoning 
Langelandseweg 18
RBG, Raad september 2022

Het college heeft besloten:
1. de nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen en daarmee de zienswijze voor zover gericht 
op de concept weigering van de omgevingsvergunning ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
2. de raad voor te stellen:
a. de nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen en daarmee de zienswijze voor zover 
gericht op het ontwerp besluit tot weigering van de verklaring van geen bedenkingen 
ontvankelijk doch ongegrond te verklaren; 
b. de raad voor te stellen de definitieve verklaring van geen bedenkingen te weigeren voor het
 omzetten van de bestemming bedrijfswoning naar burgerwoning;
3. de omgevingsvergunning te weigeren onder voorbehoud dat de raad besluit de verklaring van geen 
bedenkingen te weigeren;
4. het bezwaar gegrond te verklaren, het bestreden besluit van 1 juni 2021 te herroepen en het nieuwe
besluit hiervoor in de plaats te laten treden

1363857 - Gemeentelijke bijdrage inzet combinatiefuncties
BEL

Het college heeft besloten de gemeentelijke bijdrage voor de inzet van de combinatiefunctionarissen T4T en de 
beweegcoaches met ingang van 2023 structureel met € 108.000 per jaar te verhogen tot € 327.000 per jaar en 
deze extra uitgaven te verwerken in de begroting. 

1363915 - Bepalen bouwvlak bedrijfsbebouwing uitbreiding Hippisch Centrum Nootdorp
RBG

Het college heeft besloten op basis van de in afbeelding 1 opgenomen milieucontouren het bouwvlak te 
bepalen waarbinnen bedrijfsbebouwing gerealiseerd mag worden voor de uitbreiding van het Hippisch 
Centrum Nootdorp 
aan de Oudeweg 62 te Nootdorp.

1365069 - Stand van zaken huisvesting vergunninghouders 2022
BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de informatienota 'stand van zaken huisvesting vergunninghouders` vast te stellen

1365797 - Contourennota 2022-2026 (overdrachtsdocument)
DT

Het college heeft besloten de hoofdlijnen van de contourennota 2022-2026 te onderschrijven en verzoekt de 
gemeentesecretaris om de agenda samen met het Algemeen Managementteam uit te werken in voorstellen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 30 augustus 2022.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,



Jan-Paul Woudstra Björn Lugthart
secretaris burgemeester


