
 

 

 
BESLUITENLIJST 

Besluitvormende raadsvergadering 18 maart  2021  
(inclusief vervolg op 22 maart 2021) 

 
 

Nr Onderwerp Actie 
 

1 Opening 20.00 uur.  
Aanwezig:  
Voorzitter: Robbert-Jan van Duijn  
Griffier: Edzard van Holthe 
 
Samen Beter Nieuwkoop: Lizet Keijzers, 
Wilfred Geerlof, Ines de Ridder, 
Mariëlle de Romijn, Bianca Verhage en 
Leo Visser (22-3 afwezig) 
 
CDA: Kees Egberts, Brent Wijshijer, Leon Zoet, 
Nick Draper en vanaf agendapunt 1B: 
Arie van Wijk 
 
VVD: Tom de Kleer, Donja Kooman-
Hoogervorst, Paul Platen en 
Larissa Spierenburg  
 
Natuurlijk Nieuwkoop: 
Pien Schrama-van Kessel, René Carlier, 
Berry Dors en Kees Hagenaars (22-3 afwezig) 
 
D66: Annette Pietersen 
 
SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen 
 
Wethouders: Gerben van Duin, Guus Elkhuizen 
en Antoinette Ingwersen  
 

1a Afscheid van Aad Otto 
 

Aad Otto licht toe waarom hij uit de raad ‘moet’: 
door verhuizing naar een andere gemeente 
(Kaag en Braassem). Hij dankt allen en deelt 
stropdassen met logo van Ter Aar uit aan 
Tom de Kleer, Kees Egberts en aan 
burgemeester Robbert-Jan van Duijn. 
 
De burgemeester spreekt dankwoorden uit en 
geeft hem (vooralsnog digitaal) een vaas met 
gemeentelogo. 
 
De nestor, Berry Dors, spreekt dankwoorden uit 
en geeft hem een bos bloemen (die al eerder 
thuis is afgeleverd). 
 
CDA fractievoorzitter spreekt dankwoorden uit. 
 

     1b Toelating en beëdiging nieuw raadslid 
Arie van Wijk (2021-015) 
 

De commissie controle geloofsbrieven ziet, bij 
monde van voorzitter Tom de Kleer, geen 
belemmeringen om Arie van Wijk in de 
gemeenteraad toe te laten. 
 
Arie van Wijk legt ‘in handen van’ de 
burgemeester (maar wel digitaal) de eed af. 
Bloemen worden thuis bezorgd. Via de chat 
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wordt Arie van Wijk gefeliciteerd. 
 

2.  Vaststellen agenda (2021-016) Er worden twee moties over niet geagendeerde 
onderwerpen aan de agenda toegevoegd. 
 
Agendapunt 16 wordt van de agenda afgevoerd. 
 
Verder ongewijzigd vastgesteld.  
 

3.  Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden 
 

Geen gebruik van gemaakt. 
 

4.  Vaststellen besluitenlijst  (2021-017) 
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 4 februari 2021. 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

5. Ingekomen stukken (2021-018) 

 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 
T.a.v. brieven 114 en 125 kan wethouder 
Elkhuizen bij mededelingen aan eind van deze 
BR alvast e.e.a. meedelen. 
 

      6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2021-019) 
De gemeenteraad wordt verzocht op grond 
van artikel 25 van de Gemeentewet de 
geheimhouding te bekrachtigen van de 
geheime stukken (zie concept 
raadsbesluit). 
 

Ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

      7. Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek 

Startkwalificatie voor alle jongeren 

(2021-020) 

De Rekenkamer stelt de raad voor om (1) 
het college te houden aan de 
toezeggingen gedaan in de bestuurlijke 
reactie (brief 21.02032) en (2) op basis 
van het door het college aangeboden 
jaarverslag van leerplicht en de 
tussenrapportage van het RMC (Regionale 
Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig 
schoolverlaten) jaarlijks te bepalen of en 
hoe het VSV-beleid (voortijdig 
schoolverlaten) wordt geagendeerd. 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

      8.  Raadsvoorstel locatiekeuze IKC 
Langeraar en Papenveer (2021-021) 
B&W stelt de raad voor om de huidige 
locatie van basisschool Aeresteijn aan te 
wijzen als de toekomstige locatie voor het 
Integraal Kindcentrum Langeraar en 
Papenveer. 
 

Stemverklaring VVD: School in centrum van 
Langeraar is beste keuze voor VVD. Want 
centrum blijft daardoor levend. De onderbouwing 
was echter karig. Het mist de visie voor het 
centrum. De VVD verzoekt B&W z.s.m. 
helderheid te geven over integraal 
centrumplannen en Altior-locatie. 
 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 

9.  Raadsvoorstel Vaststelling 
bestemmingsplan ‘Geerweg naast 20 en 
Schilkerweg nabij 5a en 6b, Ter Aar; 
Lange Meentweg 9, Woerdense Verlaat, 
gemeente Nieuwkoop’ (2021-022) 
B&W stelt de raad voor om dit 
bestemmingsplan vast te stellen en het 

Ongewijzigd vastgesteld. 
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college van B&W te machtigen voor 
afhandeling van de 
bestemmingsplanprocedure na 
besluitvorming. 
 

10.  Raadsvoorstel 'herstel' vaststelling 
Bestemmingsplan Paradijsweg 
Westzijde eerste fase (2021-025) 
 
B&W stelt de raad o.a. voor: 
 

• in te stemmen met de ‘Nota van 
beantwoording van zienswijzen 
Paradijsweg Westzijde, eerste 
fase’; 

• Het bestemmingsplan 
‘Paradijsweg Westzijde eerste 
fase’ gewijzigd vast te stellen met 
inachtneming van de voorgestelde 
aanpassing waarin een 
flexibliteitsbepaling wordt 
opgenomen die als volgt luidt: ‘Het 
college van Burgemeester en 
wethouders is bevoegd om af te 
wijken van de planregels om een 
andere inrichting van een perceel 
toe te staan, zolang de in het 
inrichtingsplan beschreven natuur- 
en recreatieve waarden op een 
gelijkwaardige manier behaald 
worden; 

• Het bestemmingsplan 
‘Paradijsweg Westzijde eerste 
fase’ gewijzigd vast te stellen in 
die zin dat het perceel 
Paradijsweg 4 
(Paradijsvogelbloem) de 
bestemming “Maatschappelijk” 
krijgt, conform het inrichtingsplan 
behorende bij dit perceel, en dit 
inrichtingsplan als bijlage bij de 
regels te voegen; 

 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

11.. Raadsvoorstel Een goed leven in 
Nieuwkoop - Gezondheidsbeleid 2021-
2025 (2021-011) 
B&W stelt de raad voor om: 
1. Het gezondheidsbeleid (conform bijlage 
1) vast te stellen met als uitgangspunten: 
a. De betekenis van positieve gezondheid 
b. De hantering van het levensloopmodel 
en daarmee; 
2. De speerpunten voor het thema Samen 
Gezond vast te stellen, te weten: 
Eenzaamheid, druk op mantelzorg, sociale 
cohesie en openbaar vervoer. 
3. De speerpunten voor het thema Gezond 
Gedrag vast te stellen, te weten: 
Beweegvaardigheid, overgewicht, alcohol, 
roken en mentaal welbevinden. 
4. De speerpunten voor het thema 
Gezonde omgeving vast te stellen, te 
weten: 

Afkomstig uit de BR van 4 februari 2021. 
Start 20.34 uur 
 
D66 dient mede namens NN een motie in om het 
sjabloon voor raadsvoorstellen aan te vullen met 
een kopje over gezondheidsbeleid. 
Wethouder Van Duin laat weten dat gezondheid 
ook bij andere beleidsterreinen speelt. Een extra 
kopje in raadsvoorstel zal alleen extra ‘denkwerk’ 
kosten om het te benoemen. 
De voorzitter benadrukt dat de raad zelf bepaalt 
hoe sjabloon voor raadsvoorstel er uit ziet. 
 
D66 dient mede namens SGP-CU een motie in 
om alcoholgebruik terug te dringen. De in het 
dictum genoemde begroting 2022 is vooral een 
tijdsindicatie (oktober 2021). 
Wethouder Van Duin laat weten dat er landelijke 
wetgeving op dit gebied is. En dat kennis 
permanent gedeeld wordt. Dat gebeurd al. 
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Groene omgeving, schone leefomgeving, 
uitnodigende buitenruimte, geschikte 
woningen en voorzieningen dichtbij. 
5. Bij de verdere uitwerking van dit beleid 
de volgende uitgangspunten te hanteren: 
a. We werken integraal aan het 
bevorderen van gezondheid en gezond 
gedrag. 
b. We hebben aandacht voor 
gezondheidsachterstanden. 
 

Mogelijk worden er ook andere partijen 
betrokken 
SGP-CU en D66 trekken de motie in, omdat ze 
tevreden zijn dat het thema overmatig 
alcoholgebruik dat op de agenda staat en met de 
toezegging van de wethouder over zijn wijze van 
aanpak (en plan van concrete aanpak rond 
oktober 2021 aan te bieden aan de raad). 
 
Ongewijzigd unaniem vastgesteld 
 
Motie kopje gezondheidsbeleid in raadsvoorstel 
wordt aangenomen met unanieme stem 

Tot 21.29 uur 

12. Raadsvoorstel 
Duurzaamheidsprogramma 2021-2024 
(2021-023) 
B&W stelt de raad o.a. voor om: (1) Het 
Duurzaamheidsprogramma 2021-2024 
vast te stellen en tot uitvoering van 
scenario Basis verlengd over te gaan. 
(a) Uitbreiding looptijd 
duurzaamheidsprogramma t/m 2024 (b) 
Toevoegen van 1,5 fte extra formatie t/m 
2023 en (c) Inzet op zestal thema’s: 
Energietransitie, Klimaatadaptatie, 
Circulaire economie, Biodiversiteit, 
Mobiliteit en eigen organisatie. (2.) In te 
stemmen met de kosten (€1.467.300) die 
gepaard gaan met de uitvoering van 
scenario Basis verlengd. 

De VVD dient mede namens D66 een 
amendement in over kosten van de uitvoering 
van het scenario Basis Verlengd 
Duurzaamheidsprogramma en over dekking 
extra formatie. 
 
NN dient mede namens SBN een amendement 
in om Productie van duurzame elektriciteit langs 
N207 uit te sluiten. 
 
NN dient mede namens SBN een motie in om 
binnen de Reserve Duurzaamheid € 100.000 te 
oormerken voor extra budgettaire ruimte voor de 
uitvoering van het Duurzaamheidsprogramma. 
 
D66 dient een motie om inwoners te 
ondersteunen met duurzaamheid en 
energietransitie. 
 
Het amendement over kosten uitvoering van 
scenario Basis Verlengd 
Duurzaamheidsprogramma wordt verworpen met 
de stemmen van VVD, D66 en SGP-CU voor. 
 
Stemverklaring D66: Tegen vanwege de 
overweging. 
Stemverklaring VVD: Voor omwille van de 
consistentie en ondanks de overweging. 
Het amendement om N207 uit te sluiten wordt 
aangenomen met de stemmen van D66 tegen. 
 
Gewijzigd door een amendement unaniem 
vastgesteld. 
 
Stemverklaring NN: Er moeten voldoende 
middelen zijn. De meerderheid van NN meent 
dat er voldoende is, maar Kees Hagenaars zal 
de motie steunen. 
De motie om inwoners te ondersteunen wordt 
verworpen met de stemmen van D66 en 
SGP-CU, Kees Hagenaars en Leo Visser voor. 
 
Stemverklaring D66: Tegen omdat het geen 
toegevoegde waarde heeft en omdat het niet aan 
B&W is om te oormerken. 
Stemverklaring VVD: Tegen omdat het bedrag 
arbitrair is en omdat de portefeuillehouder heeft 
aangegeven dat goede ideeën hun weg wel 
vinden. 
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De motie oormerking van € 100.000 wordt 
aangenomen met de stemmen van VVD en D66 
tegen.  

Tot 23.02 uur 

13. Raadsvoorstel Ondersteuning 
maatschappelijke organisaties bij 
gevolgen Covid-19 (2021-024) 
B&W stelt de raad voor om (1) In te 
stemmen met het tegemoetkomen van 
maatschappelijke organisaties die kampen 
met een Covid-19 gerelateerd 
exploitatietekort over het jaar 2020 en (2) 
Hiervoor € 200.000 ter beschikking te 
stellen en toe te voegen aan programma 3 
sociaal domein, te dekken uit de stelpost 
taakmutaties algemene uitkering in 
programma 6. 
 

Wethouder Van Duin zegt toe om op korte 
termijn in vertrouwelijkheid met de raad te delen 
welke organisaties al bij de gemeente hebben 
aangeklopt met verzoeken om hoeveel middelen 
voordat dit fonds er was. 
 
Stemverklaring VVD: Positieve insteek, waarbij 
wel van B&W een degelijke financiële 
verantwoording wordt geëist. 
 
Ongewijzigd unaniem vastgesteld. 

Tot 23.35 uur 

14.  Raadsvoorstel Vervolg 'Wat voor raad 
willen we zijn; # Hoe dan? (interne 
werkafspraken) - onder voorbehoud 
 
 
 
 
 

Dit raadsvoorstel zal later op een agenda van BR 
terugkomen. 
 

15. Raadsvoorstel Zienswijze 
Ontwerpbeschikking 
Natuurbeschermingswet Schiphol  
 
Dit raadsvoorstel staat rechtstreeks op 
deze agenda en is dus niet eerder 
meningsvormend besproken. 
 

Toezegging wethouder Elkhuizen dat de heer 
Vollebroek van MOB de zienswijze van MOB 
toelichten op een avond. Nieuwkoop kan na 
controle van de huisadvocaat deze zienswijze 
overnemen. Dit zal op korte termijn gebeuren. Zo 
mogelijk waarbij inwoners kunnen  Een datum 
wordt geprikt. 
 
En de wethouder geeft aan dat in Nieuwkoop 
Nieuws een hele pagina aan al de lopende 
relevante Schipholdossiers wordt geweid. 
 
Ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van de 
VVD tegen. 

Tot 24.02 uur 

16. Raadsvoorstel Zienswijze LVB 1 - 
Luchthavenverkeersbesluit - onder 
voorbehoud 
 
Dit raadsvoorstel staat rechtstreeks op 
deze agenda en is dus niet eerder 
meningsvormend besproken. 
 

Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd bij 
gebrek aan raadsvoorstel 
 

17.  Raadsvoorstel Benoeming nieuw lid 
voor het CDA in de Auditcommissie 
(2021-026) 
Aad Otto is sinds 12 juli 2018 namens het 
CDA lid van de Auditcommissie. Door zijn 
vertrek uit de gemeenteraad stelt het CDA 
voor om Nick Draper (raadslid van het 
CDA) te benoemen in de Auditcommissie. 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
Met een oproep van de VVD om de 
auditcommissie nieuw leven in te blazen. 
 

De vergadering wordt geschorst tot maandagavond 22 maart 2021 20.00 uur. 

17a. Motie SBN CDA VVD NN over niet 
geagendeerd onderwerp: 'verruimen 
tijdelijke zelfbewoningsplicht' 

SBN dient mede namens CDA, VVD en NN een 
motie in over het verruimen van tijdelijke 
zelfbewoningsplicht om B&W te verzoeken. 
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SBN dient mede namens CDA, VVD en 
NN een motie in over het verruimen van 
tijdelijke zelfbewoningsplicht om B&W te 
verzoeken: 
1. een voorstel te doen voor een tijdelijke 
zelfbewoningsplicht voor 
nieuwbouwwoningen met een VON prijs 
hoger dan € 200.000.--; 
2. dit voorstel zo mogelijk uiterlijk in het 
derde kwartaal van 2021 aan de raad voor 
te leggen. 
 

Nieuwe woningen duurder dan 2 ton moeten 
voor juiste doelgroep beschikbaar blijven. O.a. 
om prijsopdrijving te voorkomen. 
B&W kan met argumenten een bepaalde periode 
aan de raad voorleggen; eventueel kan 
aangesloten worden bij de 
doelgroepenverordening. En zo zal er meer door 
B&W uitgezocht moeten worden. Bijvoorbeeld 
specifieke situaties zoals ouders die huis voor 
kind kopen. Naast nieuwbouw ook gronden van 
derden 
Andere uitzoek voorbeelden voor in het voorstel 
van B&W zijn: ‘naast nieuwbouw ook gronden 
van derden’, ‘bescherming van de particuliere 
middenhuurders’, het ‘monitoren, handhaven en 
sanctioneren’ en het instellen van een ‘maximum 
bedrag’.  
Ervaringen uit andere gemeenten worden 
meegenomen, al loopt Nieuwkoop redelijk voor. 
 
De motie wordt aangenomen met unanieme 
stem. 
 

17b. Motie SBN VVD NN over niet 
geagendeerd onderwerp: 'red de 
Nieuwkoopse evenementenzomer' 
De VVD dient mede namens SBN en NN 
een motie in over het redden van de 
Nieuwkoopse evenementenzomer om 
B&W te verzoeken: 
1. Proactief op korte termijn met alle 
initiatiefnemers van Nieuwkoopse 
evenementen om tafel te gaan om in kaart 
te brengen hoe zij op een verantwoorde 
manier met de voorbereiding van hun 
evenementen kunnen starten en op welke 
manier de gemeente hen daarbij zou 
kunnen ondersteunen; 
2. Te bezien of evenementen die in het 
eerste halfjaar staan gepland, kunnen 
worden verschoven naar het tweede 
halfjaar van 2021;  
3. Te onderzoeken of en op welke wijze 
het Nieuwkoopse steunfonds van dienst 
kan zijn bij het bieden van comfort aan 
organisatoren bij de voorbereiding van 
evenementen in de tweede helft van 2021; 
4. De gemeenteraad over bovenstaande 
uiterlijk begin mei 2021 te informeren over 
de uitkomst van de gesprekken en het 
onderzoek; 
 
 

Leon Zoet geeft aan dat hij vanwege 
betrokkenheid bij drie grote evenementen niet 
aan de beraadslaging en de stemming mee zal 
doen. 
 
De VVD dient mede namens SBN en NN een 
motie in over het redden van de Nieuwkoopse 
evenementenzomer. Voor de periode na 1 juli 
dekt het Rijk vermoedelijk ‘grote evenementen’ 
af. Er zijn een aantal ‘lokaal grote evenementen’. 
B&W kan misschien steunen door te faciliteren 
en eventueel kan er ook financieel gesteund 
worden. De organisaties moeten proactief door 
B&W worden benaderd en de raad zal 
geïnformeerd moeten worden. 
 
De burgemeester geeft aan dat evenementen 
wekelijks onderwerp van gesprek zijn, lokaal en 
in de regio. Adagium is ‘mogelijk maken wat 
enigszins kan’.  
25 augustus tot 25 september is een 
‘knelpuntenperiode’; dan zal er niets verschoven 
worden. 
De hulpdiensten worden ook behoorlijk belast, 
dat zal altijd meegewogen moeten worden. 
Lokale steunfonds kan in ieder geval niet bij 
‘commerciële evenementen’ benut worden. 
 
De motie wordt aangenomen met unanieme 
stem (excl. de stem van Leon Zoet). 
 

18. Vragen half uur  
Op grond van artikel 60 van het reglement 
van orde kunnen raadsleden gebruik 
maken van het vragen-half-uur als zij dit 
24 uur van tevoren hebben aangekondigd 
 

Geen gebruik van gemaakt. 
 

19. Mededelingen van het college  
Op grond van artikel 10 van het reglement 
van orde kunnen portefeuillehouders 

Wethouder Elkhuizen meldt t.a.v. brieven 114 en 
125 dat hij in bestuur van Gouwe Wiericke zit. 
Een project van ~ € 40 mln. Daarbij zit o.a. een 
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mededelingen aan de raad doen tijdens 
deze vergadering.  
 

project over natuurontwikkeling in De Meije. 
Landbouw aan natte kant in De Meije (in 
Natura 2000 gebied) en Natuurmonumenten en 
de provincie Zuid-Holland zijn niet tot elkaar 
gekomen. Wethouder Elkhuizen en 
gedeputeerde Potjer zijn nog één keer met 
stichtingen in gesprek gegaan.  
Wethouder Elkhuizen was onder indruk van de 
handreiking die provincie gedaan heeft. 
De betrokken wethouders en de heemraden 
staan hierachter. Maar helaas is er toch nog 
geen overeenstemming bereikt. 
 
Een en ander zal ook op papier bij de raad 
worden aangeleverd. 
 

20. Sluiting 
 

Maandag 22 maart 2021 om 21.15 uur 

Ongewijzigd vastgesteld in de digitale besluitvormende raadsvergadering van 22 april 2021 
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