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Opening
Vaststellen agenda

Onderwerp:
2/79/779908/vaststellen 1e ph BP NRG Bedrijven
Voorstel:
De raad voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan 1e part. herz. Nieuw-Rhijngeest Zuid (bedrijven) met IMRO code

NL.lMRO.0579.BPNRGZparhz1-VA01, opgesteld en in elektronische vorm vastgelegd
conform de artikelen t.2.7toten met !.2.5Bor,vast te stellen.

2. Dehiervoorgenoemdedocumentenopdewettelijkvoorgeschrevenwijzeterinzagete
leggen.

Besluit:
Conform advies besloten.

Onderwerp:
Z/2O/7347 44 / Eerste wijziging Mandaatbesluit gemeente Oegstgeest
zelfstandigenregeling
Voorstel:
1. Vast te stellen de Eerste wijziging Mandaatbesluit gemeente Oegstgeest

zelfstandigen regeling;
2. Te bepalen dat dit besluit de dag na bekendmaking in werking treedt met

terugwerkende kracht tot en met !maart2O2O;
3. Dit besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken, via het elektronisch

gemeenteblad.
Besluit:
Conform advies besloten.

Onderwerp:
Z/2O/I35430/ Regionale Omgevingsagenda 2O4OHartvan Holland, aan de slag met Hart
van Holland
Voorstel:
1 De gemeenteraad voor te stellen de volgende wensen en bedenkingen op de Regionale

Omgevingsagenda 2040, Aan de slag met Hart van Holland in te brengen:
a. De gemeente Oegstgeest onderschrijft de noodzaak om onze economie en ons

vestigingsklimaat te versterken en dat verbeteren van de bereikbaarheid daar een
belangrijk element in is. Daarbij is het van belang om dit waar dit effectief kan zijn
lokaal of samen met buurgemeenten en onze regio onder de aandacht van het provincie
en rijk te brengen.

b. ln het kader van nieuwe ontwikkelingen vragen we aandacht voor een goede
bereikbaarheid met specifieke aandacht voor veiligheid en milieueffecten (geluid en
fijnstoffen)

c. Voor de verdere ontwikkeling van het Bio Science Park dat grenst aan de gemeente
Oegstgeest vragen wij aandacht voor duurzame ontwikkeling met goede ontsluiting
van het gebied. De ruimtelijke inpassing en overgang naar onze gemeente is van groot
belang met extra aandacht voor leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit dat we in
onderling overleg tot stand willen brengen.

d. De ontwikkeling van AKZO-NOBEL vanuit Teylingen mag niet leiden tot extra
milieubelasting die beperkingen voor ontwikkeling in de gemeente Oegstgeest
opleveren. Overleg hierover in regio en tussen beide gemeenten is gewenst en
noodzakelijk.
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e. De gemeente Oegstgeest herkent de rode draden in de Regionale Omgevingsagenda.
Daarbij vragen we extra aandacht voor de integrale afweging tussen de specifieke
onderdelen met een goede regionale afspraken over ontwikkelingen op lokaal en

regionaal niveau. Doel is om met de lokale ontwikkelingen een belangrijke bijdrage te
leveren aan de regionale ontwikkeling, Dit vraagt vroegtijdig overleg en afstemming
tussen gemeenten onderling en in de regio.

Besluit:
Conform advies besloten.

Voorstel: Raadsinformatiebrief 11 augustus 2020 / week 33

Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

Onderwerp: Col I egeve rs I ag + Bes I uiten I ijst d.d. 74 iuli 2O2O

Besluit: Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 augustus 2020,
burgemeester en wethouders van
de secretaris

J. Versluis Jaen

2/2


