
BESLUITENLIJST 
Besluitvormende raadsvergadering 3 juni 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, 
M  de Romijn, Bianca Verhage en 
Leo Visser  

CDA: Kees Egberts, Nick Draper, Arie van Wijk, 
Brent Wijshijer en Leon Zoet 

VVD: Tom de Kleer, 
Donja Kooman-Hoogervorst, Paul Platen en 
vanaf agendapunt 1B: Jan Hardenberg 

Natuurlijk Nieuwkoop: 
Pien Schrama-van Kessel,  Carlier, 
Berry Dors en Kees Hagenaars  

D66: Annette Pietersen 

SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen 

Wethouders: Guus Elkhuizen en 
Antoinette Ingwersen en Gerben van Duin 

1A. Afscheid van raadslid Larissa 
Spierenburg-Wernars 

De burgemeester spreekt dankwoorden uit en 
meldt dat hij haar s middags al een vaas met 
gemeentelogo heeft gegeven. 

De nestor, Berry Dors, spreekt dankwoorden uit 
en geeft haar aan dat er een bos bloemen al 
eerder thuis is afgeleverd. 

De VVD fractievoorzitter, Tom de Kleer, spreekt 
dankwoorden uit. 

Larissa Spierenburg is geroerd door de aardige 
woorden. Zij benoemt persoonlijke grootse 
voordelen van wonen in Nieuwveen boven 
wonen in Amsterdam. Raadslid zijn was een 
waardevolle ervaring voor haar. Ze dankt allen 
en wenst iedereen veel succes. Zelf gaat ze een 
avonturenjaar tegemoet om daarna in Alphen 
aan den Rijn te gaan wonen. 

1B. Toelating en be diging nieuw raadslid 
Jan Hardenberg (2021-041) 

De commissie controle geloofsbrieven ziet, bij 
monde van voorzitter Bianca Verhage, geen 
belemmeringen om Jan Hardenberg in de 
gemeenteraad toe te laten. 

Jan Hardenberg legt in handen van  de 
burgemeester (maar wel digitaal) de belofte af. 
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Bloemen zijn al thuis bezorgd. Via de chat wordt 
Jan gefeliciteerd door de raadsleden. 

2. Vaststellen agenda (2021-042)  De SGP-ChristenUnie kondigt mede 
namens SBN een motie aan bij 
agendapunt 10 Beleids- en beheerplan 
spelen. Dit hamerstuk zal daarom het 
eerste discussiestuk worden. 

 Er is een vooraankondiging geweest van 
een motie over een niet geagendeerd 
onderwerp van SBN en Natuurlijk 
Nieuwkoop Zonder geld geen 
gemeente . Dit komt dan op de agenda 
als agendapunt 16 A  

Verder ongewijzigd vastgesteld. 

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden 

Geen gebruik van gemaakt. 

4. Vaststellen besluitenlijst (2021-043) 
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 22 april 2021 

Ongewijzigd vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken (2021-044) Ongewijzigd vastgesteld. 

      6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2021-045) 

Ongewijzigd vastgesteld.  

      7. Raadsvoorstel Zienswijze begroting 
2022 en jaarrekening 2020 SVHW (2021-
046) 

B&W stelt de raad o.a. voor om kennis te 
nemen van de jaarrekening en begroting 
en geen zienswijzen in te dienen. 

Stemverklaring op persoonlijke titel van 
Donja Kooman: m.b.t. kwijtschelding 3.0. Het 
betreft een landelijke regeling. Maar het gaat 
over het algemeen kwetsbare mensen aan en 
bovendien zijn er geen voordelen voor de SVHW 
mee te behalen. Graag had ze eerder reactie 
ontvangen op door haar gestelde vragen. Voor 
het overige kan ze wel instemmen. 

Ongewijzigd vastgesteld. 

      8. Raadsvoorstel Begroting 2022 Holland 
Rijnland (2021-047) 

B&W stelt de raad voor om kennis te 
nemen van de conceptbegroting en in te 
stemmen met de concept reactie aan het 
Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. 

Ongewijzigd vastgesteld. 

9. Raadsvoorstel Vaststellen beheer en 
beleidsplan wegen 2021-2025 gemeente 
Nieuwkoop (2021-048) 

B&W stelt de raad o.a. voor om het plan 
(inclusief uitvoeringsparagraaf) vast te 

onkruidbestrijdingsmachine beschikbaar te
stellen en van afwijkende afschrijftermijnen 
uit te gaan. 

Ongewijzigd vastgesteld. 
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11. Raadsvoorstel Actualisatie 
grondexploitaties 1 januari 2021 (2021-
050)  

B&W stelt de raad o.a. voor om de 
geactualiseerde grondexploitaties vast te 
stellen, de voorzieningen nadelige saldi te 
verhogen, bedragen toe te voegen aan de 
algemene reserve, een aantal 
grondexploitaties af te sluiten, enz. 

Ongewijzigd vastgesteld. 

12. Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen 
Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) 
(2021-051) 

B&W stelt de raad o.a. voor om in te 
stemmen met de Regionale Strategie 
Mobiliteit en geen wensen en bedenkingen 
in te dienen. 

Ongewijzigd vastgesteld. 

13. Raadsvoorstel Vrijgave Regionale 
Omgevingsagenda Holland Rijnland 
voor wensen en bedenkingen (2021-
052) 

B&W stelt de raad voor het volgende te 
besluiten: 

1. Kennis te nemen van de 
Regionale Omgevingsagenda 
Holland Rijnland; 

2. geen wensen- en bedenkingen in 
te dienen en 

3. in te stemmen met de concept 
reactie aan Holland Rijnland 

Ongewijzigd vastgesteld. 

10. Raadsvoorstel Beleids- en beheerplan 
Spelen 2021-2025: een leven lang 
spelen (2021-049) 

B&W stelt de raad o.a. voor het plan vast 
te stellen, in te stemmen met de voor de 
exploitatiebegroting en de voorziening 

voor de komende 5 jaar (uit de Algemene 
Reserve) voor het realiseren van de 
ambitie 'een leven lang spelen'. 

SGP-ChristenUnie dient mede namens SBN een 
motie in om aandacht te richten op 
10 - 18 jarigen. 

Ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van de 
VVD tegen (omdat zij niet kunnen instemmen 
met de dekking zoals genoemd in besluitpunt 3) 

De motie wordt aangenomen met unanieme 
stem voor 

14. Raadsvoorstel RES 1.0 Holland 
Rijnland (RES staat voor Regionale 
EnergieStrategie) (2021-053) 

B&W stelt de raad voor het volgende te 
besluiten: 

1. De RES 1.0 Holland Rijnland, onder de 
volgende voorwaarden, vast te stellen: 
a. Nieuwkoop hanteert een 
productieplafond van 0,08 TWh duurzame 
elektriciteit per jaar op land in 2030. 
b. Nieuwkoop sluit plaatsing van 
zonnevelden en windturbines in Natura 

Natuurlijk Nieuwkoop dient amendement 

Natuurlijk Nieuwkoop en SGP-ChristenUnie 
dienen motie Capaciteit Liander  in. 

SGP-ChristenUnie dient motie 50% lokale 
eigendom zonnevelden  in. 

VVD en CDA dienen motie Zon op grote 
daken  in. 

In het dictum van de SGP-CU motie 50% lokale 
eigendom zonnevelden wordt  minimaal 
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2000 en Natuur Netwerk Nederland uit. 

mogelijkheden. 
c. Nieuwkoop ziet geen mogelijkheden 
voor grote en middelgrote windturbines in 
haar gemeente. 

2. Het college de opdracht te geven een 
afwegingskader voor zonnevelden op te 
stellen om sturing te kunnen geven aan 
initiatieven voor zonnevelden. 

gewijzigd door  als uitgangspunt .  

De motie van Natuurlijk Nieuwkoop en SGP-
ChristenUnie Capaciteit Liander  wordt 
ingetrokken. 

In het dictum van de VVD en CDA motie Zon op 
grote daken wordt  derde kwartaal 
gewijzigd door  vierde kwartaal .  
Daaraan heeft wethouder Elkhuizen mondeling 
toegevoegd dat bij uitvoering van de motie 
mogelijk tot maximaal het eerste kwartaal van 
2022 wordt uitgelopen. Hier is zwijgend door de 
raad instemmend op gereageerd.

Het amendement ieden  wordt  
verworpen met de stemmen van NN voor. 

Stemverklaring VVD: Ze ondersteunen de 
doelstelling van het klimaatakkoord, maar het in 
het door B&W verwoorde raadsvoorstel over 
RES 1.0 vinden zij onvoldoende onderbouwd en 
ze behouden twijfels over de mogelijkheden van 
de netcapaciteit. Daarom stemmen zij tegen het 
voorstel. 

Stemverklaring Natuurlijk Nieuwkoop: Ze 
betreuren dat hun amendement is verworpen. 
Maar stemmen voor het voorstel omdat de 
wethouder blijvende betrokkenheid van alle 
partijen heeft toegezegd. 

Ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van de 
VVD tegen. 

De aangepaste motie 50% lokale eigendom 
zonnevelden  wordt aangenomen met de stem 
van D66 tegen. 

Stemverklaring NN: De uitloop in het dictum van 
de aangepaste motie zon op grote daken  is 
nuttig. Zo blijkt ook uit reactie van B&W. Daarom 
stemmen ze nu toch in. 

Stemverklaring SBN: Ze stemmen toch voor de 
aangepaste motie zon op grote daken  omdat 
het onderdeel zal uitmaken van het 
afwegingskader. 

De aangepaste motie Zon op grote daken
wordt met unanieme stem aangenomen. 

15. Raadsvoorstel Zienswijze begroting 
Regionale Dienst openbare Gezondheid 
Holland Midden (RDOG) (2021-054) 

B&W stelt de raad o.a. voor om kennis te 
nemen van de begroting 2022 en de 
zienswijze kenbaar te maken met de 
bijgevoegde brief. 

Ongewijzigd vastgesteld. 

16. Raadsvoorstel Begroting 2022 en 
meerjarenraming 2023-2025 

De VVD meldt dat als de invoering van 
Omgevingswet ingaat, gemeenten het bevoegd 
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Omgevingsdienst West-Holland 
(ODHW) (2021-055) 
B&W stelt de raad voor (1) In te stemmen 
met de Begroting 2022 en 
meerjarenraming 2023-2025 van de 
Omgevingsdienst West-Holland (2) Kennis 
te nemen van het Jaarverslag 2020 en de 
vastgestelde Kadernota 202 (3) Geen 
gebruik te maken van het indienen van 
een zienswijze (4) Het besluit kenbaar te 
maken aan het Dagelijks Bestuur van de 
Omgevingsdienst West-Holland volgens 
bijgevoegde conceptbrief. 

gezag over Bodemdaling krijgen. Dit ligt nu bij 
provincie. Maar er staan nog geen financi le 
middelen tegenover. 

Wethouder Ingwersen zegt toe blijvend aan te 
dringen via diverse gremia dat bij overdracht van 

moeten komen. 

Ongewijzigd vastgesteld. 

16A. Motie zonder geld geen gemeenten
(niet geagendeerd onderwerp) 

SBN was van plan om mede namens NN een 
motie in te dienen waarbij de motie van raden in 
verzet / Zoetermeer  bij ALV VNG zou worden 
gesteund. Maar zij doen dit niet, omdat juist 

 1,3 miljard is toegezegd aan 
gemeenten om problemen in Jeugdzorg aan te 
pakken. 
Wel oproep aan B&W om de VNG het gesprek 
met Rijk gaande te laten houden en eventueel 
tijdens de ALV wel moties in die richting te 
steunen. 

Wethouder Ingwersen bevestigd dat dialoog met 
Rijk constant nodig blijft en dat gemeenten er 
met  1,3 mld nog niet zijn. Ze zal bij ALV steun 
verlenen als er moties komen in de lijn van taken 

vergoeding er bij . 

17. 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. 

18. Mededelingen van het college  
Op grond van artikel 10 van het reglement 
van orde kunnen portefeuillehouders 
mededelingen aan de raad doen tijdens 
deze vergadering.  

Wethouder Elkhuizen geeft aan dat ongeveer 
2 jaar geleden door Nieuwkoopse boeren gestart 
is met initiatief om door innovatie de CO2 uitstoot 
in stallen met 60% te reduceren. Provinciale 
Staten hebben hier nu een besluit over 
genomen. Zes Nieuwkoopse en Utrechtse 

 mogen een pilot op dit gebied starten. 
De provincie zal raden rondom de Nieuwkoopse 
Plassen hierover informeren. 

19. Sluiting Om 23.25 uur 

Ongewijzigd vastgesteld in de digitale besluitvormende raadsvergadering van 1 juli 2021


