
BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 23 juni 2022

Nr Onderwerp Actie

1 Opening 20.00 uur. 
Aanwezig: 

Voorzitter: Robbert-Jan van Duijn 
Plv. griffier: Remko Stilting

Samen Beter Nieuwkoop:  Remco Hendriks, 
Lizet Keijzers, Laura Kroes, Mariëlle de Romijn 
en Leo Visser 

VVD: Paul Platen, Marijke van Dam-Oudshoorn, 
en Saskia van der Drift

CDA: Romy van Dijk, Rowan van Leeuwen en 
Leon Zoet

Natuurlijk Nieuwkoop: 
Pien Schrama-van Kessel, René Carlier en 
Bas Oostwouder

D66: Jop van der Pijl en Annette Pietersen

SGP-ChristenUnie: Gerrit Splinter

Wethouders: Ines de Ridder, Tom de Kleer en 
Antoinette Ingwersen

Afwezig: Guus Elkhuizen, Aat van Putten, 
Rik van Trigt, Kees Egberts

1A Aanwijzen plaatsvervangend griffier 
(2022-066)

Ongewijzigd vastgesteld

2. Vaststellen agenda (2022-046) Gewijzigd vastgesteld:

- Direct na de opening is het raadsvoorstel 
(2022-066) om Remko Stilting tijdelijk als 
plaatsvervangend griffier aan te wijzen 
toegevoegd en in stemming gebracht.

- SBN kondigt mede namens SGP-CU een 
motie aan over een niet geagendeerd 
onderwerp (stikstofwet). Dit wordt ná 
agendapunt 22B (benoeming fractieassistent) 
en voor het vragen-halfuur als agendapunt 22C 
behandeld.

- Voor agendapunt 23 zijn mondelinge vragen 
aangekondigd door SBN en door NN.

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden

De heer André Bos reageert op inspreekster uit 
de meningsvormende raad I van 9 juni. Hij 
schetst het procesverloop en laat o.a. weten dat 
wat hem betreft woningbouw en woongenot 
boven een trapveldje gaan.
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4. Vaststellen besluitenlijst (2022-047)
Vast te stellen de besluitenlijsten van de 
besluitvormende raadsvergaderingen van 
12 mei 2022 en 13 juni 2022.

Ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken (2022-048) Op verzoek van SBN is vooraf al het 
afhandelingsadvies van de volgende 6 brieven 
brief nr. 280 over stalling voor stichting 
Fietsmaatjes gewijzigd van ‘B’ (aan B&W ter 
afhandeling) in ‘B, raad informeren’ (aan B&W 
ter afhandeling en graag met een afschrift naar 
de raad);
brief nr. 285 over onrust t.a.v. gebiedsgerichte 
aanpak Nieuwkoop gewijzigd van ‘B’ (aan B&W 
ter afhandeling)  in ‘B, raad informeren’ (aan 
B&W ter afhandeling en graag met een afschrift 
naar de raad);
brief nr. 305 over vrachtwagenverbod Korteraar 
gewijzigd van ‘B’ (aan B&W ter afhandeling)  in 
‘B, raad informeren’ (aan B&W ter afhandeling 
en graag met een afschrift naar de raad);
brief nr. 312 over visie maatwerkgebieden  
gewijzigd van ‘B’ (aan B&W ter afhandeling)  in 
‘B, raad informeren’ (aan B&W ter afhandeling 
en graag met een afschrift naar de raad);
brief nr. 336 over mogelijk vrachtwagenverbod in 
Ter Aar gewijzigd van ‘B’ (aan B&W ter 
afhandeling)  in ‘B, raad informeren’ (aan B&W 
ter afhandeling en graag met een afschrift naar 
de raad);
brief nr. 337 over mogelijk vrachtwagenverbod in 
Ter Aar gewijzigd van ‘B’ (aan B&W ter 
afhandeling)  in ‘B, raad informeren’ (aan B&W 
ter afhandeling en graag met een afschrift naar 
de raad).

Ongewijzigd vastgesteld.

      6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2022-049) 

Ongewijzigd vastgesteld. 

      7. Raadsvoorstel Vaststelling 
Bestemmingsplan Teylerspark fase 2 
(2022-050)
B&W stelt de raad o.a. voor om in te 
stemmen met de 'nota van beantwoording 
bestemmingsplan Teylerspark fase 2’, het 
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, 
geen milieueffectenrapportage op te 
stellen en geen exploitatieplan vast te 
stellen.

Ongewijzigd vastgesteld.

      8. Raadsvoorstel Openen grondexploitatie 
Teylerspark fase 2 (2022-051)
B&W stelt de raad o.a. voor om: (1) de 
grondexploitatie GZ 106 Teylerspark fase 
2, te Nieuwveen per 1 juli 2022 te openen, 
(2) in te stemmen met de onttrekking van 
de strategische gronden: 02 Gronden 
gemeentehuis Nieuwveen (1.308 m2) en 
09 Hazeweg restpercelen Nieuwveen 
(13.577 m2) en deze gronden in te brengen 
in de grondexploitatie GZ 106 Teylerspark 

Ongewijzigd vastgesteld.
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fase 2 (3) het voorbereidingskrediet 
‘Teylerspark 2’ per 1 juli 2022 af te sluiten 
en de gemaakte voorbereidingskosten ten 
laste te brengen van de grondexploitatie;

9. Raadsvoorstel Openen grondexploitatie 
Tochtpad Noordeinde (2022-052)
B&W stelt de raad o.a. voor om (1) de 
grondexploitatie GZ 105 Tochtpad 
Noordeinde, te Noordeinde per 1 juli 2022 
te openen, (2) ter dekking van het 
nadelige saldo van de grondexploitatie 
een bedrag van € 1.040.000 toe te voegen 
aan de Voorziening nadelige saldi 
grondexploitaties en dit bedrag ten laste te 
brengen van de Reserve reservering 
woningbouw; (3) een bedrag van € 
111.000 toe te voegen aan de Reserve 
onvoorzien grondexploitaties ten laste van 
de Algemene reserve (4) het 
voorbereidingskrediet ‘Project Noordeinde’ 
per 1 juli 2022 af te sluiten en de 
gemaakte voorbereidingskosten ten laste 
te brengen van de grondexploitatie.

Ongewijzigd vastgesteld.

10. Raadsvoorstel Vaststelling 
bestemmingsplan Blokland 41/41a, 
Nieuwveen (2022-053)
B&W stelt de raad o.a. om het 
bestemmingsplan ‘Blokland 41/41a, 
Nieuwveen’ gewijzigd vast te stellen ten 
opzichte van het ontwerp.

Ongewijzigd vastgesteld.

11. Raadsvoorstel Diverse kredieten in het 
kader van versnellen woningbouw 
(2022-054)
B&W stelt de raad om:
1. Het voorbereidingskrediet 
Vrouwenakker West te verhogen met € 
205.000.
2. Het voorbereidingskrediet 
Vlinder/Dorpshart Ter Aar te verhogen met 
€ 85.000.
3. Het voorbereidingskrediet voor Ter Aar 
Noordoost te verhogen met € 170.000.
4. Een voorbereidingskrediet beschikbaar 
te stellen voor het in ontwikkeling nemen 
van de locatie Langeraar Noordwest van € 
80.000.
5. Een budget van € 45.000 beschikbaar 
te stellen voor het onderzoeken van de 
mogelijkheden van flexwoningen te 
realiseren voor diverse doelgroepen 
binnen de gemeente

Ongewijzigd vastgesteld.

12. Raadsvoorstel Verhogen maximale 
starterslening (2022-055)
B&W stelt de raad voor om de 1e 
verordening tot wijziging van de 
‘Verordening Starterslening gemeente 
Nieuwkoop 2020’ vast te stellen conform 
de bijgevoegde en gewaarmerkte bijlage 
en daarmee het maximaal te lenen bedrag 

Stemverklaring D’66: Verzoekt de verhoging te 
evalueren.

Ongewijzigd vastgesteld.
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te verhogen van € 37.500 naar € 50.000.

13. Raadsvoorstel tot het vaststellen 1e 
verordening tot wijziging van 
Verordening Regeling Reductie 
Energiegebruik Woningen gemeente 
Nieuwkoop 2021-2022 (2022-056)
B&W stelt de raad voor om deze 
verordening vast te stellen.

Ongewijzigd vastgesteld.

14. Raadsvoorstel  Zienswijze voor Hecht 
Hollands Midden (voorheen RDOG HM) 
Conceptprogrammabegroting 2023 
(2022-057)
B&W stelt de raad voor om middels een 
bijgevoegde conceptbrief een zienswijze 
kenbaar te maken aan het Algemeen 
Bestuur van Hecht Hollands Midden.

Ongewijzigd vastgesteld.

15. Raadsvoorstel ICT Beheerplan 2023-
2026 (2022-058)
B&W stelt de raad voor om (1) het ICT 
Beheerplan 2023-2026 versie 1.1 vast te 
stellen (2) de financiële gevolgen te 
verwerken in de begroting van 2023 en de 
meerjarenramingen t/m 2026.

Ongewijzigd vastgesteld.

16. Raadsvoorstel Zienswijze begroting 
2023, 1e begrotingswijziging 2022 en 
jaarrekening 2021 SVHW (2022-059)
B&W stelt de raad o.a. voor om geen 
zienswijze op de begroting 2023 en de 1e 
begrotingswijziging 2022 van SVHW in te 
dienen.

Ongewijzigd vastgesteld.

17. Raadsvoorstel Begroting 2023 en 
meerjarenraming 2024-2026 en eerste 
begrotingswijziging 2023 
Omgevingsdienst West-Holland (2022-
060)
B&W stelt de raad o.a. voor om (1) in te 
stemmen met de Begroting 2023 en 
meerjarenraming 2024-2026 van de 
Omgevingsdienst West-Holland (2) 
gebruik te maken van het indienen van 
een zienswijze tegen het opnemen van 
743 incidentele uren (3) In te stemmen 
met de eerste begrotingswijziging 2023 (4) 
Geen zienswijzen in te dienen voor wat 
betreft de eerste begrotingswijziging 2023.

Ongewijzigd vastgesteld.

18. Raadsvoorstel Actualisatie 
grondexploitaties 1 januari 2022 (2022-
061)
B&W stelt de raad o.a. voor om de 
geactualiseerde grondexploitaties vast te 
stellen, de voorziening nadelige saldi te 
verlagen, een bedrag toe te voegen aan 
de Algemene reserve, een 
grondexploitatie af te sluiten, tussentijds 
winst te nemen en het risicobedrag 
grondexploitaties te verlagen.

Ongewijzigd vastgesteld.
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19. Raadsvoorstel vaststelling 
bestemmingsplan Tochtpad 
Noordeinde (2022-062)
B&W stelt de raad o.a. voor om het 
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, 
het stedenbouwkundigplan vast te stellen, 
geen milieueffectenrapportage op te 
stellen en geen exploitatieplan vast te 
stellen.

Bij agendapunt 3 heeft de heer Bos ingesproken 
over dit onderwerp.

D66 dient mede namens de VVD en NN een 
motie in om het participatieproces 
bestemmingsplan Tochtpad te evalueren.

Voorstel ongewijzigd vastgesteld.

De motie wordt aangenomen met de stemmen 
van SBN en SGP-CU tegen.

20. Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan Landelijk gebied 
Nieuwkoop, 1e herziening (2022-063)
B&W stelt de raad voor om het 
bestemmingsplan Landelijk gebied 
Nieuwkoop, 1e herziening gewijzigd vast 
te stellen conform bijgaande Nota van 
zienswijzen.

NN dient mede namens de SBN, VVD, CDA en 
SGP-CU een amendement in om de laatste 
versie van de parkeernorm te hanteren als 
bijlage.

SBN dient mede namens de VVD en NN een 
amendement in over maximaal formaat 
vogelobservatieposten en uitkijktorens.

VVD dient mede namens SBN een amendement 
in over een opruimplicht van kleine windturbines. 

Amendement parkeernorm wordt unaniem 
aangenomen. 

Amendement vogelobservatieposten / 
uitkijktorens wordt aangenomen met de 
stemmen van SGP-CU en D66 tegen.

Amendement opruimplicht windturbines wordt 
aangenomen met de stemmen van CDA, D66  
en SGP-CU tegen.

Gewijzigd door 3 amendementen vastgesteld.

21. Raadsvoorstel concept begroting 
Holland Rijnland 2023 (2022-064)
B&W stelt de raad voor om geen 
zienswijzen in te dienen op de concept 
begroting 2023 van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 
maar wel zorgen te uiten over de 
financiële situatie via de bijgevoegde brief.

Ongewijzigd vastgesteld.

22.A Raadvoorstel Diverse benoemingen – 
commissies en gemeenschappelijke 
regeling (2022-065A)

Ongewijzigd vastgesteld.

22.B Raadvoorstel Diverse benoemingen – 
fractieassistent (2022-065B)

De commissie controle geloofsbrieven van 
fractieassistenten bestaande uit Bas Oostwouder 
(voorzitter), Romy van Dijk en Jop van der Pijl, 
laten de raad weten dat er geen belemmeringen 
zijn om in te stemmen met de benoeming van 
Wilfred Geerlof als fractieassistent voor SBN.

Ongewijzigd vastgesteld.

Wilfred Geerlof legt in handen van de voorzitter 
de eed af.
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22.C Motie van SBN en SGP-CU over niet 
geagendeerd onderwerp (stikstofwet)

De aangepaste motie wordt aangenomen met de 
stemmen van D66 tegen.

23. 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

Remco Hendriks, SBN, stelt vragen over het 
verkeer bij de Oude Nieuwveenseweg.
Wethouder De Kleer schetst de kant van de 
gemeente. Zijn in overleg met Liander en Oase. 
Schetst het communicatietraject vooraf, het 
instellen van éénrichtingsverkeer, het vergeven 
van ontheffingen, de verkeersregelaars, het niet 
werken met camera’s en het participatietraject 
voor het opnieuw inrichten van de weg.

Bas Oostwouder, NN, stelt vragen over de 
waterkwaliteit van de Nieuwkoopse Plassen.
Wethouder Ingwersen verwijst in eerste instantie 
naar de website van de gemeente waar alle 
antwoorden op de vragen ook beschikbaar zijn. 
Zij schets welke instantie waar verantwoordelijk 
voor is en wie waar op toetst (bacteriën en 
blauwalg). Er zijn bij de gemeente géén 
ziekmeldingen bekend. Ondanks een negatief 
zwemadvies kunnen mensen er gewoon 
zwemmen. Er is een pomp geplaatst voor meer 
stuwing. Andere maatregelen hebben 
onvoldoende resultaat opgeleverd. Voor dit jaar 
wordt géén positief zwemadvies meer verwacht.

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

Geen gebruik van gemaakt.

25. Sluiting Om 22.42 uur

Ongewijzigd vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 30 juni 2022 (2022-068).
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