
 

 
 

Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 02-11-2021 

Tijd 9:30 - 14:53 

Locatie De Paauw, Muzenzaal 

Voorzitter Dhr. L.A. de Lange 

Aanwezigen Burgemeester L. de Lange, wethouder C. Klaver-Bouman, wethouder H. 

Schokker, wethouder K. Wassenaar, Wethouder I. Zweerts de Jong, wethouder R. 

Bloemendaal, gemeentesecretaris H. Oppatja, strategisch communicatieadviseur 

A. Oostermeijer en bestuursondersteuner Y. van Boheemen 
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 Opening 
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 belastingverordeningen 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen de huidige belastingverordeningen in te 

trekken, nieuwe belastingverordeningen vast te stellen en een nieuw 

besluit kostenverhaal baatbelasting vast te stellen. 

2. Het voorstel ter verdere behandeling in handen te stellen van de 

griffier. 
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 Schriftelijke vragen art. 36 RvO: Toeslagenaffaire en privacy 

schending slachtoffers door het College B&W 

Besluit: 

De bijgaande beantwoording (aangepaste versie) vast te stellen op de door de 

fractie DITdus! gestelde raadsvragen over de toeslagenaffaire en schending 

privacy. 
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 Anticiperen op Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 

Besluit: 

1. De gemeentelijke vorderingen van ouders en diens toeslagpartner die 

gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, 

vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet 

hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden; 

2. De kwijtschelding ambtshalve te verlenen als het gaat om de publieke 

vorderingen die binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet 

hersteloperatie toeslagen vallen; 

3. Goedkeuren dat de BSGR belast met de invordering van gemeentelijke 

belastingen de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om de 
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publieke vorderingen die binnen de beoogde reikwijdte van de 

Verzamelwet hersteloperatie toeslagen vallen; 

4. De BSGR belast met de invordering van gemeentelijke belastingen 

kwijtschelding van een belastingaanslag aan een gedupeerde ouder te 

laten verlenen bij een voor bezwaar vatbare beschikking waarop 

Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van 

overeenkomstige toepassing is. 

5. Bepalen dat het ‘Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet 

hersteloperatie toeslagen’ in werking treedt met ingang van de eerste 

dag na die van de bekendmaking en is van kracht tot het moment dat 

de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt. 

6. De raad met bijgaande informatiebrief op te hoogte te stellen. 
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 Ondertekenen intentieovereenkomst Inclusief Sporten en Bewegen 

verlenging 2021-2022 

Besluit: 

1. In te stemmen met de ondertekening van de intentieovereenkomst 

Inclusief Sporten en Bewegen Haaglanden 2021-2022; 

2. De burgemeester machtigt wethouder Zweerts de Jong om de 

intentieovereenkomst te ondertekenen. 
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 Vaststelling herijkte criteria m.b.t. zonnepanelen- en collectoren in 

beschermd dorpsgezicht en op en bij monumenten en beeldbepalende 

panden 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen 

a. De reactie op de zienswijze vast te stellen, die betrekking heeft op 

de evaluatie welstandscriteria zonnepanelen en -collectoren (bijlage 

1); 

b. De aangepaste welstandcriteria zonnepanelen en -collectoren vast 

te stellen (bijlage 2 Z/21/051128/272013 

c. De bestaande toetsingscriteria in te trekken, zoals opgenomen in 

het Handboek Welstand & Beeldkwaliteit (2010), paragraaf 4.5 onder 

5, p. 57. 

2. De Beleidsregels Kruimelgevallen Wassenaar (2015) voor wat betreft 

de vrijstellingen voor plaatsing van zonnepanelen en -zonnecollectoren 

aan te passen, zoals opgenomen in de Toelichting: Aanpassing 

welstandscriteria zonnepanelen en -collectoren pp. 21-22 Bijlage 3, 

april 2021, Z/21/051128/272013.: 

Art. 1 Begrippen 

Zonnepaneel: ofwel fotovoltaïsch paneel, kortweg PV-paneel is een 

paneel dat, met behulp van fotovoltaïsche cellen in het paneel, een 

deel van de fotonen uit het zonlicht omzet in elektriciteit 

Zonnecollectoren: diverse apparaten die worden gebruikt om 

zonnestraling te verzamelen en deze om te zetten in energie 

(warmte). 

Art. 5, lid 2 

Een omgevingsvergunning voor handelen in strijd met een 

bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c Wabo 

wordt verleend (met in achtneming van de overige- wet- en 

regelgeving, zoals opgenomen in de Monumentenwet 

1988/Erfgoedwet, Erfgoedverordening Wassenaar 2016 en het 

Paraplubestemmingsplan cultureel erfgoed Wassenaar, panden en 

objecten en archeologisch Erfgoed Wassenaar 2016) voor: 

 2. het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren, mits: 



 

Pagina 3 

 

a.  In het achtererfgebied 

b.  Niet zichtbaar vanaf het openbaar gebied 

c.  Op 2 meter afstand van de erfafscheiding (in verband met 

schaduwwerking); 

d.  Het kappen van bomen is gebonden aan een vergunning, Indien de 

plaatsing van een opstelling van zonnepanelen in de tuin ten koste 

gaat van monumentale of beeldbepalende tuinaanleg, daarbij 

inbegrepen ‘groene’ zichtlijnen, is dat in strijd met redelijke eisen van 

welstand. Ook het kappen van de soorten, genoemd in de regeling 

m.b.t. de kapvergunning ten behoeve van een opstelpunt van 

zonnepanelen is in strijd met redelijke eisen van welstand; 

e.  De onderzijde van het opstelpunt, frame of tribune is tenminste 60 

centimeter boven maaiveld, de bovenzijde maximaal 3 meter. Indien 

geclusterd of in rijen, niet meer dan drie panelen aaneengesloten, met 

telkens tussen de rijen en de clusters een open strook van 20 

centimeter, zodat deze wijze is een ondergroei van schaduwplanten, 

kruiden of mossen mogelijk; 

3. Wijzingen van ondergeschikt belang in overleg met de 

portefeuillehouder aan te passen. 

4. De raad te informeren over het besluit De Beleidsregels 

Kruimelgevallen (2015) aan te passen aan de nieuwe criteria, voor wat 

betreft vrijstellingen van zonnepanelen op basis van het 

bestemmingsplan en artikel 4 lid 3 Bijlage II Bor. Een en ander in 

navolging van de Toelichting: Aanpassing welstandscriteria 

zonnepanelen en -collectoren Bijlages 2-3, april 2021, 

Z/21/051128/272013. 
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 Brief terrasuitbreiding 

Besluit: 

Vaststellen van brief ontheffing precario winterterrassen. 

 

   

   

   

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 9 november 2021 

Het college van burgemeester en wethouders Wassenaar, 

 
 
 
drs. H.I.P. Oppatja                               drs. L.A. de Lange 

Gemeentesecretaris                              Burgemeester 

 

Deze besluitenlijst is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening op. 

 


