
Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders oegstgeest

Vergaderdatum: 7 juli 2O2O
week: 28

Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester
M.E. Huizing, wethouder
H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder
J. Versluis, secretaris
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Opening

Vaststellen agenda

Onderwerp:
Z/ 20 / 733628 / Voorbe reid i ngs besl u it Sportpa rk Overveer
Besluit:
De raad voor te stellen:
1. te verklaren dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebíed, zoals

aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening (bijlage);
2. op grond van artikel 3.7 lid lvan de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor dit gebied een

voorbereidingsbesluit te nemen met identificatienummer
N L. I M RO.05 T9.VBSprtpa rkOverveer-VA01;

3. op grond van artikel 3.3. en artikel 3.7 lid 4 Wro te bepalen dat het verboden is zonder
of in afwijking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.Ilid 1 onder b van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) binnen dit gebied, zoals
opgenomen in de bijlage:
o werken, geen bouwwerken zijnde, dan wel werkzaamheden anders dan de normale

onderhoudswerkzaamheden uit te voeren; en/of
o het gebruík van gronden of bouwwerken te wijzigen;

4. op grond van artikel 3.7 lid 4 Wro te bepalen dat burgemeester en wethouders bij
omgevingsvergunning kunnen afwijken van voornoemde verboden voor aanvragen
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.tlid Tonder b Wabo met betrekking tot
het aanleggen en gebruiken van kunstgrasvelden voor maximaal twee
natuurgrasvelden in dit gebied, aangeduÍd met veld 2 en 3 op de bijlage bij dit besluit,
mits voldaan wordt aan de volgende regels:
a. aangetoond wordt dat voldaan wordt aan een goede ruimtelijke ordening waarbij in

ieder geval aandacht wordt besteed aan de volgende aspecten:
o de noodzaak van de aanleg van kunstgrasvelden;
o bodemkwaliteit;
o waterhuíshouding;
o ecologische waarden;
o archeologie;

b. indien sprake is van mogelijke aantasting of vermindering van ecologische waarden
door de aanleg van kunstgrasvelden, zullen maatregelen moeten worden getroffen
en in stand worden gehouden om deze aantasting of vermindering van ecologische
waarden te compenseren;

c. alvorens omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning voor de aanleg van
kunstgrasvelden te beslissen winnen burgemeester en wethouders schriftelijk
advies in bijeen landschaps- en natuurdeskundige;

d. zo nodig verbinden burgemeester en wethouders voorschriften aan de
omgevingsvergunning met het oog op de instandhouding van ecologische waarden;

5. dit voorbereidingsbesluit in werking te doen treden op de eerste dag na de dag van
de bekendmaking;

Er wordt tevens een Raadsinformatiebrief wordt verzonden aan de raad.

Wethouder Huizing nam geen deel aan de beraadslaging en de besluitvorming.

Onderwerp:
Zl19/720529 / Koop- en realisatieovereenkomst horeca paviljoen Nieuw Rhijngeest
Besluit:
1. De koop- en realisatieovereenkomst aan te gaan met de besloten vennootschap 529

Oegstgeest BV io.
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Onderwerp:
Z / 20 / 734 16 7 / Zi enswijze O ntwe r p Lu chtva a rt nota

Besluit:
f. in te stemmen met de concept zienswijze Ontwerp Luchtvaartnota2O2O-2O50 namens

de gemeente Oegstgeest.
2. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de concept zienswijze

Ontwerp Luchtvaa rtn ota 2O2O-2O5O.

Onderwerp:
Z/2O/731295 / Nota verbonden partijen 2020

Besluit:
De raad voor te stellen:
1. De Nota Verbonden partijen 2020 vast te stellen.

Onderwerp:
Zl L9 / 128397 / Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2O2O

Besluit:
De raad voor te stellen:
1. De Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2O2O vast te stellen.

Onderwerp:
Z/2O/133342 / Collegevoorstel jaarrapportage2OT9 en effecten begroting 2O2O e.v

Besluit:
Afgevoerd.

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 30 juni 2020

Besluit: Verslag en besl uitenl ijst vaststel len

Ingekomen stukken ter kennisname:

7. Actielijsten portefeuilleoverleggen

2. Actielijst college

3. Memo Stand van zaken Omgevingsvisie (presentatie Maartje Rieter)

4. Memo college besluitvorming over stukken vanuit ServicepuntTl
z/20/73s777

Besluit: lngekomen stukken voor kennisgeving aangenomen, waarbij voor punt 4 wordt
besloten dit memo niet naar de Raad te sturen. Dit heeft geen toegevoegde waarde voor de

raadsleden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 74iuli 2O2O,

burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris de burgemeester

J. Versluis
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