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Ontwerp verklaring van

1.

Toe te staan de gronden met kadastrale

geen bedenkingen uitbreiding agrarisch aan-

aanduiding MSR00G 9096 te Monster in
zijn geheel aan BP van der Valk Holding

verwant bedrijf Zwartendijk 73 te Monster

BV te verkopen ten behoeve van de
voorziene bedrijfsuitbreiding met land2.

schappelijke inpassing;
De raad onder voorbehoud van een ondertekende anterieure overeenkomst en
instemming met het inrichtingsplan en de
toekomstige bestemmingswijziging door
de aanvrager (BP van der Valk Holding
BV) voor te stellen om:
a. de aangevraagde ontwerp verklaring
van geen bedenkingen te verlenen
voor de omgevingsvergunning voor
de uitbreiding van een agrarisch aanverwant bedrijf op het perceel Zwarb.

tendijk 73 te Monster.
in te stemmen de realisatie en instandhouding van het inrichtingsplan
en waterberging als voorwaardelijke

c.

verplichting op te nemen;
de ontwerp verklaring van geen bedenkingen tevens aan te merken als
een definitieve verklaring van geen
bedenkingen, indien tijdens de ter inzage termijn geen zienswijzen inge-

d.

diend worden;
in het geval zienswijzen worden ontvangen opnieuw over de verklaring
van geen bedenkingen te besluiten.

Toelichting:
Het college stelt de raad voor een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor
de uitbreiding van het bedrijf Van der Valk op
het perceel Zwartendijk 73 te Monster. Om deze
ontwikkeling op glastuinbouwgronden mogelijk
te maken wordt er gecompenseerd overeenkomstig de ‘Verordening functiewijziging niet -tuinbouwfuncties in het glastuinbouwgebied van
Westland 2021’. Onderdeel van het plan is ook
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een landschappelijke inrichting die de groen blauwe structuur langs de Gantel versterkt en
zorgt voor een voldoende landschappelijke inpassing vanaf de Zwartendijk .
21-139

Schrijven college d.d.

1.

De raad conform brief te informeren over 30 maart 2021

1 april 2021 inzake
tweewekelijks over-

de stand van zaken aangaande ingekomen verzoeken om steun voortvloeiend

zicht steunmaatregelen
coronacrisis

uit de coronacrisis.
Toelichting:
Het college heeft toegezegd de gemeenteraad
tweewekelijks te informeren over de stand van
zaken met betrekking tot de ontvangen steunverzoeken vanuit de Westlandse samenleving in
het kader van de coronacrisis. Het overzicht dat
nu wordt verzonden heeft als peildatum 17
maart 2021.

21-140

Plan van scholen

1.

2022-2025

De gemeenteraad voor te stellen het

30 maart 2021

plan van scholen 2022-2025 met daarin
met startjaar 2022 opgenomen basisschool Yunus Emre vast te stellen
Toelichting:
De minister voor Basis - en Voortgezet Onderwijs en Media heeft het plan van scholen voor
de periode 2021-2024 vastgesteld. In dit plan is
een basisschool op islamitische grondslag
(Yunus Emre) opgenomen. De in het plan opgenomen startdatum voor de school is 1 augustus
2021.
Een start op deze datum is niet haalbaar. De
school moet daarom op grond van de Wet op het
primair Onderwijs weer worden opgenomen in
het vóór 1 augustus 2021 door de gemeenteraad
vast te stellen plan van scholen 2022 -2025. De
beoogde startdatum wordt 1 augustus 2022.

21-046

Afdoening motie
rondweg nabij

1.

Ambachtsweg
2.

De motie vanwege de benoemde argumenten in heroverweging te geven aan
de raad.
De nog in mandaat aan te passen brief
aan de gemeenteraad te versturen.

Toelichting:
Op 10 november 2020 is in de raadsvergadering
een motie aangenomen om in de plannen voor
de nieuwe woonwijk Transformatiegebied Wateringen Noord een rondweg nabij de
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Ambachtsweg op te nemen. Het college heeft
hier onderzoek naar gedaan en licht in de
raadsbrief de consequenties van de motie toe.
De aanleg van een rondweg zou negatiev e gevolgen hebben voor de bouw van 700 woningen.
Het aanpassen van de plannen zou betekenen
dat de bouw zeer waarschijnlijk vertraging oploopt. Daarnaast zijn er substantiële negatieve
consequenties te verwachten voor de haalbaarheids-berekening van de grondexploitatie. Het
college is van mening dat de maatregelen op
het gebied van verkeer en mobiliteit in de huidige plannen voldoende zijn voor een goede
verkeersafwikkeling in Wateringen Noord. Wij
zijn graag bereid met de gemeenteraad verder
van gedachten te wisselen over de uitvoerbaarheid van de motie.
21-141

Evaluatie "Westland

1.

Kennis te nemen van de evaluatie "West- 30 maart 2021

2.

land Woont Duurzaam" 2020.
De raad te informeren over de evaluatie

Woont Duurzaam" 2020

"Westland Woont Duurzaam" 2020 conform brief.
Toelichting:
In 2016 is het programma “Westland Woont
Duurzaam” in het leven geroepen. Doel van het
programma is een gedragsverandering tot stand
te brengen bij Westland ers als het gaat om het
verduurzamen van hun woning. Het programma
bestaat uit een bewonersaanpak met wijkacties,
een bewustwordings- en gedragscampagne en
een bedrijvenaanpak. In de evaluatie wordt per
onderdeel ingegaan op de activiteiten en de resultaten. In 2020 is onder andere de website geheel vernieuwd, waarbij een koppeling is gelegd
tussen de bewoners - en bedrijvenaanpak
(“Westland Werkt Duurzaam”). Ook zijn de eerste vrijwilligers opgeleid tot energiecoaches. Uit
onderzoek naar de werking van de campagne is
gebleken dat ondanks er corona geen achteruitgang in bekendheid met het programma is.
De gegevens uit de evaluatie worden gebruikt
om het programma verder te verbeteren en af te
stemmen op de wensen van de bewoners en bedrijven.
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21-142

Verlengen pilot
Biesieklette in
Naaldwijk

1.

De pilot Biesieklette in Naaldwijk met

2.

twee jaar te verlengen.
De kosten van € 252.000,- voor het ver-

30 maart 2021

lengen van de pilot Biesieklette te dekken uit de bestemmingsreserve Regio3.

nale Verkeersprojecten.
De gemeenteraad te informeren over het
besluit inzake het verlengen van de pilot
Biesieklette conform de nog in mandaat
aan te passen brief.

Toelichting:
Door de coronacrisis is het gebruik van de
gratis bewaakte fietsenstalling Biesieklette in
Naaldwijk in het tijdelijke park tegenover het
gemeentehuis dermate laag geweest dat de pilot
niet geëvalueerd kan worden. Daarom wordt
deze vanaf 1 juni 2021 met twee jaar verlengd.
Richting zomer 2021 kunnen naar verwachting
de coronamaatregelen geleidelijk aan worden
afgebouwd. Hierdoor zal het gebruik van het
openbaar vervoer en het bezoek aan het
centrum, de Naald, het gemeentehuis en
omliggende voorzieningen weer toenemen. Dit
geldt dan ook voor het gebruik van de
Biesieklette. De verwachting is dat er over twee
jaar wel voldoende gegevens beschikbaar zijn
om de pilot te kunnen evalueren.
21-143

Wijziging looptijd Manifest Maatschappelijk

1.

Deelname aan het manifest maatschap- 30 maart 2021
pelijk verantwoord inkopen te verlengen.

Verantwoord Inkopen
Besluit burgemeester:
1.

Wethouder Varekamp o.g.v. artikel 171
Gemeentewet te machtigen de verlenging
namens de gemeente te ondertekenen.

Toelichting:
De gemeente Westland wil met haar eigen inkoopbeleid bijdragen aan een energieneutraal
en klimaatbestendig Nederland. Alle overheden
samen kopen jaarlijks voor rond de € 73 miljard
in. Met die inkoop kunnen zij een verschil maken. De overheden hebben een voorbeeldrol
voor de rest van Nederland. Door s ociaal, innovatief en duurzaam te blijven inkopen kunnen
we bijdragen aan een beter klimaat, aan de ontwikkeling naar een circulaire economie en aan

4

B&W

COLLEGEBESLUITEN
Publicatiedatum: 1 april 2021
Week: 13

Volgnr

Nr. 21-0122768

Omschrijving

Voorgesteld besluit

Datum
besluit

meer baankansen. Het college heeft daartoe in
2016 het manifest Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen ondertekend. Met dit besluit verlengen
we de looptijd van het manifest in ieder geval
tot 31 december 2021, in afwachting van vernieuwde en aangescherpte bestuurlijke afspraken waaraan het ministerie nu werkt.
21-125

Strategie Klimaatadaptatie Westland

1.

2021 - 2024

De nog in mandaat aan te passen Strate- 30 maart 2021
gie Klimaatadaptatie Westland 2021 2024 voor vaststelling aan te bieden aan
de gemeenteraad;

Toelichting:
In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is
vastgelegd dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig moet zijn ingericht. In de
Omgevingsvisie heeft de gemeente Westland als
ambitie gesteld om in 2040 klimaatbestendig te
zijn. Om aan deze opgave te voldoen heeft de
gemeente de Strategie Klimaatadaptatie 20212024 opgesteld, waarin is opgenomen hoe Westland zich zal aanpassen aan het veranderende
klimaat.
Het doel van de strategie is om klimaatadaptatie
zo snel mogelijk te borgen in al het beleid en
handelen van de gemeente, in 2040 de belangrijkste risicogebieden te hebben aangepakt en
nieuwe ruimtelijke projecten klimaatadaptief te
ontwikkelen. De strategie bevat een omschrijving van de effecten van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingsrisico's op de gemeente Westland. Ook wordt er een strategische aanpak uitgewerkt, waarmee vorm wordt
gegeven aan de uitvoering van de ambitie in de
Omgevingsvisie.
21-145

Bijstelling van het resultaat van het MPG
2021-2024

1.

De gemeenteraad conform brief te informeren over de bijstelling van het resultaat van het MPG 2021 -2024 en dit te
verwerken in de jaarrekening 2020.

Toelichting:
Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 is
duidelijk geworden dat het werkelijke resultaat
van de grondexploitaties lager is dan het verwachte resultaat zoals dat eerder aan de gemeenteraad is gemeld bij het MPG 2021 -2024.
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Met deze raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de bijstelling van het
resultaat van het MPG 2021-2024. In de brief
worden de drie oorzaken nader toegelicht. De
bijstelling zal worden verwerkt in de jaarrekening 2020.
21-146

Verlenging verruiming
terrassen tot 1 oktober
2021

1.

De regeling tot verruiming van de terras- 30 maart 2021

2.

sen te verlengen tot 1 oktober 2021.
Overkappingen van terrassen in de openbare ruimte tot 1 oktober 2021 toe te
staan met ontheffing op grond van artikel

3.

2.10 van de APV Westland.
Nadere regels te stellen aan de ontheffing van de overkapping ter waarborging
van de veiligheid en de openbare orde.

4.

De hardheidsclausule op grond van artikel 63 AWR toe te passen op de legesheffing, hetgeen inhoudt dat er geen leges in rekening worden gebracht.

Toelichting:
De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor
de horeca. Om het voor horecaondernemers mogelijk te maken te voldoen aan de corona-afstandsnorm zonder dat dit tot een kleiner bezoekersaantal leidt, heeft de gemeente in het
najaar van 2020 besloten een verruimde terrasopstelling toe te staan. De mogelijkheid om de
terrassen te verruimen is verlengd tot 1 mei
2021, maar als gevolg van de landelijke maatregelen heeft de horeca hier nog geen gebruik van
kunnen maken. Het college heeft nu besloten de
verruiming van de terrassen te verlengen tot 1
oktober 2021. Voor eventuele overkappingen in
de openbare ruimte is een APV -ontheffing vereist.
Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
snoeiwerk (21-0120770)

•

beantwoording artikel 42 vragen VVD oneigenlijk gebruik bloemenstalletjes langs

•

de weg (21-0106916)
beantwoording artikel 42 vragen WV
Kwijtschelding gemeentelijke heffingen
voor ondernemers (21-0104696)

•

beantwoording artikel 42 vragen D66 en
PvdA appartementen Kwintsheul (21 0111436)
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•

beantwoording artikel 42 vragen GBW
voetbaldoeltjes Maasdijk (21-0120850)
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