besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 4 mei 2020
Aanwezig:

P. de Bruijn, loco-burgemeester; M. Cramwinckel, wethouder; E. Spil, wethouder;
A. R. de Graaf, gemeentesecretaris.

Afwezig:

mw. P.J. Bouvy-Koene, burgemeester
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Opening

2

Openbare besluitenlijst
Besluit
De besluitenlijst van 28 april 2020 vast te stellen
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Zienswijze concept Regionale Energiestrategie (RES)
Besluit
1.1 De Concept-RES Holland Rijnland vast te stellen;
2.1 De volgende wensen- en bedenkingenlijst aan de raad voor te stellen:
W&B 1: Maatschappelijke initiatieven die een bijdrage leveren aan de
energietransitie zijn een cruciale schakel bij het boeken van successen.
Voorschoten zou graag zien dat de (belangrijkheid van de) rol van de
samenleving in het nemen van regie en eigenaarschap nadrukkelijker
verwoord wordt in de RES 1.0.
W&B 2: Binnen de uitvoeringslijn Warmte zijn we afhankelijk van twee
belangrijke bovenregionale ontwikkelingen. We vragen Holland Rijnland
nadrukkelijk hier aandacht voor te hebben en een regionaal bod uit te brengen
richting de Gasunie.
W&B 3: In de Concept-RES ligt de focus op zonneweides en zon op grote
daken. In onze verstedelijkte regio hebben niet alleen zonnepanelen op grote
daken impact, alle particuliere daken vol zonnepanelen heeft zeker ook
impact. Wij vragen Holland Rijnland dit expliciet mee te nemen in de RES 1.0.
3.1 De raad voor te stellen de volgende besluiten te nemen:
- De voorgestelde wensen-en bedenkingenlijst eventueel aan te passen en/of
aan te vullen;
- De wensen- en bedenkingenlijst vast te stellen en vervolgens toe te sturen
aan Holland Rijnland voor aanbieding aan het Rijk.
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Zienswijze programma RDOG2024, begrotingswijziging 2020 en
conceptbegroting RDOG HM 2021
Besluit
1. De raad voor te stellen om bijgevoegde brief te verzenden, waarin de
zienswijze is
geformuleerd op de eerste begrotingswijziging RDOG HM 2020, de
Programmabegroting RDOG HM 2021.
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Zienswijze concept begroting 2021 Holland Rijnland
Besluit

1

1. De raad te adviseren bijgaande zienswijzebrief te verzenden aan het
Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland;
2. bijgaande adviesnota in handen te stellen van de griffier voor verdere
behandeling.
6

zienswijze concept begroting 2021 Werkorganisatie Duivenvoorde
Besluit
1. De raad te adviseren bijgaande zienswijzebrief te verzenden aan het
Dagelijks Bestuur van de WODV;
2. bijgaande adviesnota in handen te stellen van de griffier voor verdere
behandeling.
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Voorlopig Ontwerp Milieubeleidsplan (MBP)
Besluit
1.1 In te stemmen met het voorlopig ontwerp Milieubeleidsplan (VO MBP).
1.2 De Raad het voorlopig ontwerp Milieubeleidsplan (VO MBP) te laten
vaststellen en het vrij te geven voor inspraak.
1.3 Een bedrag van €652.000 (2021 € 284.000, 2022 € 184.000 en 2023 €
184.000 op te nemen in de integrale afweging voor de kadernota 2021).
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Kadervorming herontwikkeling Bijdorp
Besluit
1. Met waardering kennis te nemen van de ID-card en de spelregelkaart
voor de doorontwikkeling van Huize Bijdorp en vast te stellen dat een
zorgvuldig participatietraject is doorlopen,
2. Uit te spreken dat de spelregelkaart en de ID-card een goede en
nuttige basis vormt voor de doorontwikkeling van Huize Bijdorp,
3. Het college te verzoeken in overleg te treden met Huize Bijdorp en de
provincie om gezamenlijk te bepalen of, waarom en waar strijdigheid
bestaat tussen de voorstellen en de bestaande ruimtelijke kaders en of
en op welke wijze dit kan worden opgelost,
4. De routekaart Huize Bijdorp ter ondersteuning en advisering van het
proces te sturen aan de Congregatie van de zusters Dominicanessen,
5. Geheimhouding op te leggen op het haalbaarheidsonderzoek Huize
Bijdorp dat ter inzage ligt.
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Bouwen van een woning naast Essenlaan 22
Besluit
1. De ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van een woning naast
Essenlaan 22 ter inzage te leggen;
2. De aanvraag/ontwerp-omgevingsvergunning door de griffie op de lijst
van ingekomen stukken te laten plaatsen, waarop de raad voor de
concrete situatie kenbaar maakt of het project in categorie IV valt,
waarvoor géén verklaring van bedenkingen nodig is.;
3. De omgevingsvergunning voor de bouw van een woning naast
Essenlaan 22 te verlenen als geen zienswijzen kenbaar worden
gemaakt.

10.1

Z/19/028158 wob verzoek deel 1
Besluit
1. op het verzoek om informatie over de totstandkoming van de Rijnlandroute
binnen de gemeente Voorschoten, ten aanzien van een deel van de gevonden
informatie in de zgn. Decoslaag een deelbesluit te nemen;
2

2. ten aanzien van een deel van de gevonden informatie in de Decoslaag, te
besluiten het verzoek gedeeltelijk toe te wijzen.
10.2

Z/19/028158 WOB verzoek deel 2
Besluit
1. op het verzoek om informatie over de totstandkoming van de Rijnlandroute
binnen de gemeente Voorschoten, ten aanzien van 835 documenten een
deelbesluit te nemen;
2. ten aanzien van een deel van de gevonden informatie, groot 835
documenten, te besluiten het verzoek gedeeltelijk toe te wijzen.

10.3

Z/19/028158 WOB verzoek deel 3
Besluit
op het verzoek om informatie over de totstandkoming van de Rijnlandroute
binnen de gemeente Voorschoten, ten aanzien van een deel van de gevonden
informatie in de zgn. Decoslaag een deelbesluit te nemen;
2. ten aanzien van een deel van de gevonden informatie in de Decoslaag,
groot 14 documenten, te besluiten het verzoek toe te wijzen.
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Plan van aanpak fietsveiligheid
Besluit
De raad voor te stellen om:
1. Het plan van aanpak fietsveiligheid Voorschoten vast te stellen.
2. Over twee jaar een evaluatie en update te ontvangen van de
actiepunten en uitvoering van de fietsknelpunten uit het plan van
aanpak fietsveiligheid Voorschoten.

Vastgesteld 12 mei 2020,

de secretaris,
A.R. de Graaf

de burgemeester,
Ch. B. Aptroot
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