
Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest

Vergaderdatum: 24 mei 2O22
week: 21

Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voorz
M.E. Huizing, wethouder
H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder
P. Glasbeek, wethouder (afwezig)
J. Versluis, secretaris
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Opening

Vaststellen agenda

Onderwerp:
Zl22/755772 / Vaststellen pve ov concessie Zuid-Holland Noord met opmerkingen
Voorstel:
1 Het PVE OV Concessie Zuid Holland Noord vast te stellen;
2 Daarbij de volgende reacties mee te geven op het stuk aan Provincie Zuid Holland:

A De overgang naarZE (zero emissie) bussen is weinig ambitieus, daarom de
opmerking om overgang naar ZE bussen te versnellen

B Het bedienen van de wijk Poelgeest op te nemen vanaf het eerste jaar van de
concessie, door de komst van een extra brug is een busroute vanaf dan mogelijk.

C Het onderzoeken naar de mogel'rjkheid om busl'rjn 20/21aan te bieden als R net en
ook op zo'n manier te ver werken in het PVE ov concessie Zuid Holland Noord;

Onderwerp:
Z/27/757754 / besluit op bezwaar tegen dam op terrein ijsbaan

Voorstel:
1. Onder gedeeltelijke afwijking van het advies van de Regionale commissie

bezwaarschriften d.d. 4 mei 2O22
a) de omgevingsvergunning voor de aanleg van de tijdelijke aarden wal in stand te

laten, onder toevoeging van de activiteit "het uitvoeren van een werk" als bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder b. van de Wabo voor het werk binnen de
medebestemmingen "Waterstaat - Waterkering";

b) de bezwaren ongegrond te verklaren;
c) het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen;

2. € 784 als dwangsom te betalen wegens niet tijdig beslissen.

Onderwerp:
Zl20/739458 / meewerken aan persoonsgebonden omgevingsvergunning voor zoon
bewoner Haarlemmertrekvaart A.
Voorstel:
1. Af te wijken van het verbod op permanente bewoning uit het bestemmingplan;
Hiertoe:
2. Te besluiten mee te werken aan een persoonsgebonden vergunning met voorwaarden

voor aanvrager om permanent op het perceel te mogen wonen zolang aan de
voorwaarden van de omgevingsvergunning wordt voldaan.

Besluit:
lngetrokken
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ó 30ó839 Onderwerp : Z/22/756725 / Raadsinformatiebriet d.d.24 mei 2022 - week 21

47. Pve OV Concessie Zuid-Holland Noord
42. Rapportage Regionale Opvanglocatie statushouders
Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad.

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d.77 mei 2022 en

Schriftelijke ronde d.d. 20 mei 2O22
Besluit Verslagen en besluitenlijsten vaststellen

Aldus vastgesteld in de vergadering van 37 mei 2022,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris deb

J. Versluis
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