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Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 25 maart 2022
(22-0087656) ongewijzigd vast te stellen.

5 april 2022

Advies winningsplan

1.

Honselersdijk (Green
Well Westland)

Het ministerie van EZK positief te advi-

14

seren over het voornemen om een positief instemmingsbesluit te verlenen voor

2021

het winningsplan van aardwarmteproject
Honselersdijk (Green Well Westland).
2.

Het ministerie nadrukkelijk te wijzen op
de risico's als gevolg van de toepassing
van enkelwandige bebuizing en de afwikkeling van mogelijk optredende schade.
Ook vraagt het college het ministerie
aandacht te schenken aan de continue
monitoring van seismiciteit zoals voorgesteld door de Technische commissie bodembescherming en de gemeente mee te
delen wat er is gedaan met het advies
van het programma Kas als Energiebron
inzake corrosiemanagement sectorb reed.

3.

Het ministerie conform (nog aan te passen) brief in kennis te stellen van het advies van het college.

Toelichting:
Het college staat positief tegenover het winningsplan van Green Well Westland (GWW),
mits het advies van het Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM) en de daarin beschreven maatregelen op korte termijn worden uitgevoerd. Ook
vraagt het college aandacht voor de monitoring
van bodembeweging en bodemdaling zoals respectievelijk voorgesteld door de Technische
c o m m i s s i e b o d e m b e s c h er m i n g e n b e s c h r e v e n i n
het rapport van Deltares. Ten slotte vraagt het
college aandacht voor de effecten van corrosie
op bestaande geothermieboringen (rapport KaE)
en het rapport van het Centraal Planbureau over
de nadelige effecten van de winning van geothermie. Het is in het belang van de gehele geothermiesector, maar ook van het ministerie om
de zorgen hierover weg te nemen.
Documenten inzake winningsplannen mogen pas
worden vrijgegeven nadat het ministerie van

1

december
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EZK de winningsplannen officieel bekend heeft
gemaakt. Dat is recentelijk gebeurd.
22-010

Advies winningsplan-

1.

nen aardwarmte Poeldijk (Vogelaer), De Lier
(Harting - De Bruin) en
Kwintsheul (Nature's

2.

Heat)

Het ministerie van EZK positief te advi-

18 januari

seren over te verlenen winningsplannen
voor de aardwarmte initiatieven Kwints-

2022

heul, Poeldijk en De Lier.
Het ministerie nadrukkelijk te wijzen op
de risico's als gevolg van de enkelwandige bebuizing en de afwikkeling van mo-

3.

gelijk optredende schade.
Het ministerie conform brief in kennis te
stellen van het advies inclusief de op - en
aanmerkingen

Toelichting:
Het college staat positief tegenover de winningsplannen van Kwintsheul, De Lier en Poeldijk, mits het advies van het Staatstoezicht op
de Mijnen (SodM) en de daarin beschre ven
maatregelen op korte termijn worden uitgevoerd.
Ook vraagt het college aandacht voor de monitoring van bodembeweging en bodemdaling zoals respectievelijk voorgesteld door de Technis c h e c o m m i s s i e b o d e m be s c h e r m i n g e n b e s c h r e ven in het rapport van Deltares. Ten slotte
vraagt het college aandacht voor de effecten
van corrosie op bestaande geothermieboringen
(rapport KaE) en het rapport van het Centraal
Planbureau over de nadelige effecten van de
winning van geothermie. Het is in het belang
van de gehele geothermiesector, maar ook van
het ministerie om de zorgen hierover weg te nemen.
Documenten inzake winningsplannen mogen pas
worden vrijgegeven nadat het ministerie van
EZK de winningsplannen officieel bekend heeft
gemaakt. Dat is recentelijk gebeurd.
22-105

Convenant Westlandse
en Haagse warmtesys-

1.

temen

Het collegebesluit van 21 december 2021 29 maart 2022
Convenant inzake koppeling Warmte
Systeem Westland en Haags Warmtesysteem in te trekken.

2.

Akkoord te gaan met ondertekening van
het aangepaste convenant inzake samenwerking tussen Den Haag en Westland inzake de koppeling van Haagse
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warmtenetten aan Warmte Systeem
Westland.
Besluit burgemeester :
1. Op grond van artikel 171, lid 2, van de
Gemeentewet wethouder P. Varekamp de
volmacht te verlenen het convenant namens de gemeente Westland te ondertekenen.
Aangetekend wordt dat wethouder Gardien een
a n d e r e a f w e g i n g ma a k t .
Toelichting:
De colleges van de gemeenten Den Haag en
Westland gaan samenwerken om de verbinding
tussen de warmtenetten in Den Haag en Westland uit te werken. Met marktpartijen wordt onderzocht hoe de optimale koppeling tussen de
Westlandse warmtenetten en de Haagse warmtenetten eruit komt te zien.
Het convenant is op 5 april jl. ondertekend.
Burgemeestersbrief

1.

nieuwe gemeenteraad
t.b.v.

De raad de burgemeestersbrief nieuwe

5 april 2022

gemeenteraad te doen toekomen ten behoeve van de coalitievorming.

coalitievorming
Toelichting:
De burgemeester geeft in zijn brief aan welke
grote opgaven hij op dit moment ziet voor Westland en op welke ontwikkelingen hij zich de komende bestuursperiode samen met de raad wil
richten. Daarbij gaat het om ontwikkelingen binnen het tuinbouwcluster, de woonopgave in relatie tot aantrekkelijke dorpen en stad, het stevig
positioneren van Westland in strategische netwerken, het realiseren van de lightrailverbinding
en de ontwikkeling van de campus en het Floraterrein.
22-110

Jaarverslag Gegevensbescherming 2021

1.

Het 'Jaarverslag Gegevensbescherming
2021' vast te stellen.

2.

Het 'Jaarverslag Gegevensbescherming
2021' aan te bieden aan de raad en de
raad te informeren conform brief.

Toelichting:
Het college legt jaarlijks verantwoording af aan
de raad over de uitvoering van het
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gegevensbeschermingsbeleid. Dit beleid omvat
zowel informatiebeveiliging als privacy. Het
Jaarverslag Gegevensbescherming 2021 bevat
die verantwoording. Het verslag geeft ook weer
waar de gemeente staat op het gebied van gegevensbescherming en waar in 2022 aan gewerkt gaat worden. Tevens wordt het meerjarenperspectief dreigingen en risico’s voor de gemeentelijke informatievoorziening weergegeven.
Algemeen beeld is dat de gemeente Westland
het belang van gegevensbescherming inziet en
er hard aan werkt om de uitgangspunten uit het
beleid te implementeren en te borgen.
22-111

Anterieure Overeenkomst Herenstraat 23 -

1.

25 te Wateringen

In te stemmen met de anterieure overeenkomst Herenstraat 23 - 25 te Wate-

5 april 2022

ringen, in afwijking van de modelovereenkomst.
Besluit burgemeester:
1.

Burgemeester machtigt op basis van artikel 171 lid 2 Gemeentewet de betrokken
ambtenaar om de anterieure overeenkomst te tekenen namens het college
van B&W

Toelichting:
De voormalige fietsenwinkel met de daarbovengelegen appartementen aan de Herenstraat 2325 in Wateringen wordt herontwikkeld tot 17
tweekamerappartementen, 2 grondgebonden woningen en 7 commerciële ruimten. In de anterieure overeenkomst is vastgelegd welke bijdrage
de projectontwikkelaar aan de gemeente Westland moet betalen. Nadat de anterieure overeenkomst is ondertekend, kan te zijner tijd de
omgevingsvergunning worden v erleend.
22-112

Vaststelling bestemIn te stemmen met het (nog aan te passen)
mingsplan Galgeweg 3 voorstel om de raad voor te stellen om:
Naaldwijk
1.

De tegen het ontwerp bestemmingsplan
"Galgeweg 3 Naaldwijk" ingediende
zienswijze en reactie uit het wettelijk
vooroverleg te beantwoorden overeenkomstig de beantwoording zoals opgenomen in de nota van beantwoording zienswijzen en overleg.
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2.

De ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan voorgestelde wijzigingen, zoals opgenomen in de bij het concept
raadsbesluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte Staat van Wijzigingen

3.
4.

over te nemen.
Geen exploitatieplan vast te stellen.
Het bestemmingsplan "Galgeweg 3 te
Naaldwijk" met identificatienummer
NL.IMRO.1783.GWGALGEWEG3obpVA01 gewijzigd vast te stellen.

5.

Te bepalen dat voor de ondergrond van
dit bestemmingsplan gebruik is gemaakt
van de Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) d.d. 21 december
2021.

Toelichting:
Het college heeft in de vergadering van 10
maart 2020 het voorontwerp bestemmingsplan
Galgeweg 3 in Naaldwijk vastgesteld en ter inzage gegeven. Naar aanleiding van zienswijzen
is het plan aangepast en begin 2022 als ontwerp
bestemmingsplan nogmaals ter inzage gelegd.
Het bestemmingsplan voorziet in de planologisch juridische regeling voor het realiseren van
een calamiteitenberging voor de opvang van
overtollig water na piekbuien en natte ecologische zones met recreatieve waarde op het
perceel Galgeweg 3 te Naaldwijk. Met de eigenaar zijn afspraken gemaakt over de verdere invulling van het perceel, waarbij een burgerwoning en groen gerealiseerd worden. De op het
perceel aanwezige schuur blijft buiten het bestemmingsplan. Deze mag nog drie jaar voor
een aantal evenementen gebruikt worden en
wordt daarna gesloopt. Na vaststelling van het
bestemmingsplan door de gemeenteraad staat
beroep open bij de bestuursrechter.
22-113

Besluit Vormvrije MER beoordeling Haagweg

1.

In te stemmen met de vormvrije MER-be- 5 april 2022
oordeling Haagweg 39 te Monster.

39 te Monster

2.

In het kader van het bestemmingsplan
'Haagweg 39 te Monster' geen milieueffectrapportage op te stellen.

Toelichting:
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Er zijn plannen om bij Haagweg 39 te Monster
circa 9 woningen te ontwikkelen. Om hierin te
kunnen voorzien is een nieuw bestemmingsplan
opgesteld, waar deze vormvrije m.e.r. -beoordeling onderdeel van uitmaakt. Met dit besluit
wordt geconcludeerd dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht worden die zouden moeten leiden tot het doorlopen van een
m.e.r.-procedure en het opstellen van een milieueffectrapport (MER). Het besluit om geen
MER te maken is nodig voor de besluitvorming
met betrekking tot het bestemmingsplan.
22-114

Afhandeling raadsmo-

1.

De bevoorrading van Molenslag door

tie inzake onderzoek
alternatieven helling-

lichtere (elektrisch aangedreven) voertuigen tijdens vastgestelde blokuren

baan Molenslag

voorlopig toe te staan.
Tezamen met de betrokken ondernemers

2.

en de provincie verder te zoeken naar
een definitieve oplossing waarbij het
fietspad niet meer gebruikt hoeft te worden voor de bevoorrading.
3.

De raad conform brief in te lichten over
de afhandeling van de raadsmotie van 26
oktober 2021 en de motie daarmee als
afgedaan te beschouwen.

Toelichting:
In de raadsvergadering van 26 oktober 2021 is
een motie aangenomen waarin het college wordt
verzocht een onderzoek uit te voeren naar de
meest optimale wijze van bevoorrading van de
strandpaviljoens. De provincie Zuid-Holland
heeft onlangs besloten dat de bevoorrading van
de strandtenten bij Molenslag vanaf 1 april niet
meer is toegestaan middels vrachtverkeer over
het fietspad. Omdat de hellingbaan op de korte
termijn niet te realiseren is, heeft het colle ge alternatieve manieren van bevoorrading onderzocht. Besloten is dat de bevoorrading van de
strandtenten via het fietspad bij Molenslag voorlopig is toegestaan met lichte elektrisch aangedreven voertuigen. Deze variant zorgt voor een
verbeterde verkeersveiligheid. Het sluit ook aan
bij de voorwaarden die de provincie Zuid-Holland stelt aan het gebruik van het fietspad en
het komt overeen met de wensen van de betrokken standpaviljoenhouders. Op de lange termijn
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zal moeten worden gezocht naar een permanente oplossing. Omdat de realisatie van de
hellingbaan nu niet haalbaar is, wordt de aanleg
on hold gezet.
22-115

Verzoek WV en GBW

1.

om intrekking collegebesluit

In te stemmen met de (nog aan te pas-

5 april 2022

sen) beantwoording van het verzoek van
de fracties Westland Verstandig en GBW
m.b.t. de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Maasdijk naast 13 in ’s -Gravenzande en de Hoge Geest in Naaldwijk.
Toelichting:
De fracties van Westland Verstandig en GBW
hebben het college verzocht de collegebesluiten
van 15 en 22 maart jl. over de huisvesting van
arbeidsmigranten aan de Maasdijk naast 13 in
’s-Gravenzande respectievelijk de Hoge Geest
in Naaldwijk in te trekken.
Het college ziet op dit moment geen reden om
niet mee te werken aan deze initiatieven. Conform stap 1b uit de Woonvisie heeft communicatie met de directe omgeving plaatsgevonden en
is op basis daarvan verkeersonderzoek uitgevoerd. Hierin ziet het college geen aanleiding
om op het eerder genomen principebe sluit terug
te komen. De initiatiefnemers kunnen nu de
aanvraag omgevingsvergunning indienen. Na
ontvangst zal de vergunning inhoudelijk worden
beoordeeld en zal de anterieure overeenkomst
opgesteld worden (stap 1c). Na beoordeling van
deze stukken zal het college een definitief besluit nemen.

Beantwoording

•

beantwoording artikel 42 -vragen VVD

raadsvragen
(artikel 42)

•

centrum Monster (22 -0081804)
beantwoording artikel 42 vragen WV terugkeer nietjes in centrum Naaldwijk
Rembrandstraat-Molenstraat (22-

•

0063065)
beantwoording artikel 42 vragen D66,
CDA en WV opvang van vluchtelingen uit
Oekraïne (22-0054215)
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•

beantwoording artikel 42 -vragen GBW en
D66 ontwikkelingen winkelcentrum Wateringen (22-0082297)

•

beantwoording artikel 42 vragen CDA
nieuwe verplichtingen geluidsnormering
met bijbehorend nieuw verkeersmodel
(22-0052736)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
Lightrail (22-0073382)

•

beantwoording artikel42 vraag WV verduurzaming Monster-Polanen (220085298)
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