
BESLUITEN 

College van burgemeester en wethouders van 11 oktober 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

1318544 - Ontwerpbestemmingsplan Vrijenban II

RBG, Raad november 2022

Het college heeft besloten de raad voor te stellen: 

1. in te stemmen met de ’Nota van beantwoording inspraak- en vooroverlegreacties 

voorontwerpbestemmingsplan Vrijenban II (incl. overzicht van wijzigingen)’;

2. in te stemmen met het aangepaste ontwerpbestemmingsplan ’Vrijenban II‘ en dit 

ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor zienswijzen;

3. geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage te leggen;

4. in te stemmen met bijgevoegd ontwerp-beeldkwaliteitsplan Vrijenban II, en dit ontwerp vrij te geven

voor zienswijzen.

1359553 - Vaststelling bestemmingsplan "Ackerswoude 2022"

RBG, Raad november 2022

Het college heeft besloten de raad voor te stellen: 

1. in te stemmen met de ‘Nota van beantwoording zienswijzen en staat van wijzigingen 

ontwerpbestemmingsplan Ackerswoude 2021’;

2. het bestemmingsplan ‘Ackerswoude 2022’gewijzigd vast te stellen overeenkomstig het 

ontwerpbestemmingsplan ‘Ackerswoude 2021’ zoals dat met ingang van 16 juni 2022 ter inzage 

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

wijzigingen;

3. geen exploitatieplan vast te stellen.

1368043 - Herziening Erfgoedverordening en subsidieverordening gemeentelijke monumenten

BEL, Raad november 2022

Het college heeft besloten de raad voor te stellen vast te stellen:

1. de Erfgoedverordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2022; en 

2. de Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten 2023.

1370557 - Schriftelijke vragen D66 over Bruisende Centra

BEL, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de vragen van de D66-fractie over de actieagenda Economie, middels bijgevoegde 

concept informatienota, te beantwoorden.

1374229 - Verordening bekostiging leerlingenvervoer Pijnacker-Nootdorp 2023

BEL, Raad november 2022

Het college heeft besloten:

1. de raad voor te stellen de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Pijnacker-Nootdorp 2023 vast 



te stellen;

2. de Toelichting verordening bekostiging leerlingenvervoer Pijnacker-Nootdorp 2023 vast te stellen; 

3. de Nadere regels bekostiging leerlingenvervoer Pijnacker-Nootdorp 2023 vast te stellen, onder 

voorbehoud van vaststelling van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Pijnacker-Nootdorp 

2023

1374424 - Vaststelling wijzigingsplan Geerweg 9 te Nootdorp

Het college heeft besloten:

1. de ‘Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpwijzigingsplan Geerweg 9 te Nootdorp (incl. staat 

van wijzigingen)’ vast te stellen; 

2. het ontwerpwijzigingsplan ‘Geerweg 9 te Nootdorp, met medeneming van de staat van wijzigingen 

als bedoeld onder beslispunt 1, gewijzigd vast te stellen;

3. de juridische procedure te vervolgen door het besluit omtrent vaststelling overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 3.8, derde en vierde lid, Wro te publiceren en het vastgestelde wijzigingsplan 

inclusief de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage te leggen;

4. en reclamanten daarvan in kennis te stellen

1374865 - Informatienota bestrijden rosse stekelstaart

WKZ, Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatienota te informeren over de bestrijding van de 

rosse stekelstaar.

1375090 - Kaderbrief Begroting 2024 Gemeenschappelijke Regelingen

RBG, Raad november 2022

Het college heeft besloten:

1. in te stemmen met de Kaderbrief begroting 2024 voor gemeenschappelijke regelingen; 

2. de voorzitter van het overleg wethouders Financiën Haaglandengemeenten de brief namens alle 

colleges te laten ondertekenen; 

3. de definitieve Kaderbrief begroting 2024 ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen;

4. de financiële gevolgen te verwerken bij de Kadernota 2023 en de Programmabegroting 2024.

1375328 - Paraplubestemmingsplan Archeologie (ontwerp)

RBG, Raad november 2022

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

1. het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Archeologie’ vast te stellen;

2. het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Archeologie’ ter inzage te leggen.

1375494 - Raadsplanner november 2022 tot en met april 2023

CST, Actieve informatieplicht

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

tot en met april 2022 vast te stellen.

1376260 - Ontwerpbestemmingsplan 'Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023'

RBG, Raad november 2022

Het college heeft besloten:

A. de nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 



2022/2023 vast te stellen;

B. de raad voor te stellen:

1. het voorontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023’ met 

inachtneming van de wijzigingen, zoals vermeld in de staat van wijzigingen, als 

ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023’ vast te stellen;

2. het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor zienswijzen; en

3. de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen ontwikkelingen aan te wijzen als categorie van 

gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist

1376468 - College advies - Vaststellen definitief ontwerp Klimaatbestendig Klapwijk fase 2/3

WKZ

Het college heeft besloten het ontwerp van Klimaatbestendig Klapwijk fase 2/3 en de hierbij behorende nota 

van beantwoording vast te stellen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 18 oktober 2022.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

M. van Waardenberg Björn Lugthart

secretaris (plv.) burgemeester


