
BESLUITEN  

College van burgemeester en wethouders van 16 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 

1346590 - Raadsplanner september tot en met december 2022 

CST, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de brief aan de agendacommissie en de raadsplanner voor de maanden september 

tot en met december 2022 vast te stellen. 

1358331 - Locatiebesluit HA37 Delflandstraat voor afvalcontainer 

WKZ 

Het college heeft besloten: 

1. de bijgaande Nota van beantwoording zienswijzen locatiebesluit HA37 Delflandstraat vast 

te stellen; 

2. overeenkomstig het bijgaande besluit “locatiebesluit HA37 Delflandstraat” en de daarin 

opgenomen locatietekening de locatie HA37 vast te stellen als locatie voor de inzameling van 

huisvuil met ondergrondse containers 

1358700 - Beantwoording vragen CDA-fractie Lidl (Korteweg 2, Pijnacker) 

RBG, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen over vestiging van Lidl (Korteweg 2, Pijnacker) 

vast te stellen en de raad door middel van bijgevoegde informatienota te informeren. 

1358709 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan '2e partiële herziening Keijzershof 2018' 

RBG, Raad september 2022 

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om: 

1. de ‘Nota van beantwoording zienswijzen en Staat van wijzigingen 

ontwerpbestemmingsplan 2epartiële herziening Keijzershof 2018’ vast te stellen;  

2. het bestemmingsplan '2e Partiële herziening Keijzershof 2018’ overeenkomstig het 

ontwerp zoals dat met ingang van 12 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen, met 

inachtneming van de wijzigingen daarop, zoals vermeld in de staat van wijzigingen, gewijzigd vast te 

stellen; 3. geen exploitatieplan vast te stellen. 

1358771 - Koningshof de laatste fase 

WKZ 

Het college heeft besloten: 

1. de “Nota van Beantwoording herinrichting Koningshof: de laatste fase” vast te stellen; 

2. in te stemmen met het bijgaande definitieve ontwerp en de daarbij behorende toelichting. 

1358997 - Locatie VX2 Rivierenlaan-Het Baken vrijgeven voor inspraak 



WKZ 

Het college heeft besloten: 

1. overeenkomstig het bijgevoegde besluit een locatie aan de Rivierenlaan-Het Baken te 

Pijnacker vast te stellen als locatie voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen met een 

(ondergrondse) inzamelvoorziening en deze locatie vrij te geven voor zienswijze; 

2. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren (uniforme 

openbare voorbereidingsprocedure). 

1360227 - raadsinformatie stand van zaken projectplannen Oostland 

BEL, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de raad te informeren over de stand van zaken van de projectplannen Oostland 

conform bijgevoegde informatienota. 

1361074 - Beantwoording technische vragen VVD over garantstellingsprovisie HVC 

CST, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de technische vragen van de VVD over 

de garantstellingsprovisie HVC vast te stellen. 

1362019 - Aanvraag omgevingsvergunning brug Veenweg nabij nummer 57 

RBG 

Het college heeft besloten: 

1. het advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit niet over te nemen; 

2. omgevingsvergunning voor een brug aan de Veenweg nabij nummer 57 te verlenen. 

1362055 - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een sociaal cultureel centrum aan het 

Emmapark 80 in Pijnacker 

RBG, Raad september 2022 

Het college heeft besloten: 

1. toepassing te geven aan de uitgebreide procedure en de raad voor te stellen een ontwerp 

verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een sociaal cultureel centrum 

aan het  

Emmapark 84 in Pijnacker; 

2. het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen en de concept omgevingsvergunning 

gedurende zes weken ter inzage te leggen waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zijn of 

haar zienswijze kenbaar te maken; 

3. de raad voor te stellen onder voorbehoud dat geen zienswijzen binnenkomen gedurende 

de zes weken dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, de definitieve verklaring van geen 

bedenkingen vast te stellen. 

1362530 - gewijzigde vaststelling Correctieve herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021 

BEL, Raad september 2022 

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om: 

1. de Nota van beantwoording zienswijzen en Staat van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan  

‘Correctieve herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’ vast te stellen;  



2. het bestemmingsplan 'Correctieve herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’ 

overeenkomstig het ontwerp zoals dat met ingang van 5 mei 2022 gedurende zes weken ter 

inzage heeft gelegen, met inachtneming van de wijzigingen daarop, zoals vermeld in de Staat van 

wijzigingen, gewijzigd vast te stellen; 3. geen exploitatieplan vast te stellen. 

1362968 - Raadsinformatiebrief over ventilatie op scholen 

BEL, Actieve informatieplicht 

Het college heeft besloten de informatiebrief aan de raad over ventilatie op scholen vast te stellen. 

Vastgesteld in de collegevergadering van 23 augustus 2022.  

Het college van Pijnacker-Nootdorp, 

 

Jan-Paul Woudstra Björn Lugthart 

secretaris burgemeester 

 


