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Opening

Vaststellen agenda

Onderwerp:
Z / 20 / 13547 9 / Aangaan a nterieu re overeen komst Haa rl emmertrekvaart 3 1-33
Besluit:
1. Het kostenverhaal voor de wijziging van het bestemmingsplan Haarlemmertrekvaart

31-33 te verzekeren;
2. De financiële afwikkeling van eventuele planschadeverzoeken bij de initiatiefnemer

neer te leggen;
Daartoe:
3. De anterieure overeenkomst ten behoeve van de bestemmingswijziging

Haarlemmertrekvaart 31-33 aan te gaan.

Onderwerp:
Z/21/745307 / Ontwerpverklaring Van Geen Bedenkingen hotel Van der Valk.
Besluit:
De raad voor te stellen:
1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven en ter inzage te leggen voor

de activiteit 'het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan'voor het
bouwen van een Hotel/ Restaurant met vergaderfaciliteiten aan de Rhijnhofweg
(deelgebied 10);

2. voorschriften aan de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verbinden, te
weten:
- dat de omgevingsvergunning wordt voorzien van een goede ruimtelijke

onderbouwing;
- dat er tegen het beoogde gebruik geen milieu hygiënische en andere belemmeringen

bestaan;
- een term'tjn aan de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verbinden van 2 jaar;

3. indien geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring worden ingediend, de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitief te beschouwen.
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Onderwerp:
Zl21/757354 / Herinrichting winkelstraat Lange Voort
Besluit:

1. Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de winkelstraat Lange Voort (fase 1)

vast te stellen;
2. De raad te vragen een oordeel te geven of het college een krediet van € 395.000 mag

bestemmen voor de herinrichting van het winkelgebied Lange Voort;
3. lndien het oordeel positief is, de raad voor te stellen de begrotingswijziging zoals

hieronder n vast te stellen.

Onderwerp:
Z/ztl148979 / Vaststellen nota van uitgangspunten t.b.v. actualisatie bestemmingsplan
Oegstgeest aan de Rijn

Besluit:

De raad voor te stellen:
1. De Nota van Uitgangspunten voor de actualisatie van het bestemmingsplan Oegstgeest

aan de Rijn vast te stellen en daarmee de volgende uitgangspunten:
r Een directe bouwtitel op te nemen;
o Een bouwhoogte van maximaal 40 meter vast te stellen voor de bouw van twee

woontorens van respectievelijk 18 en 40 meter;
. Maximaal 90 woningen toe te staan, waaryan 72 sociale huur en 18 woningen midden

huur
2. De nota van uitgangspunten als startdocument ten behoeve van het herzieningsproces te

laten dienen.

Onderwerp:
Z / 22 / 752285 / Aa n bested i n g I eerl i n genv ew oer 2022

Besluit:
De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over het voornemen tot een

regionale aanbesteding van het leerlingenvewoer in 2O22

Onderwerp:
Zl21/751431 / besluit aanvraag Hofbrouckerlaan 51

Besluit:
Te besluiten:
1. Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een horecaterras bij de hockeyvereniging

LOHC aan de Hofbrouckerlaan 51, voor de activiteiten 'Bouwen' en 'handelen in strijd
met de regels van ruimtelijke ordening'conform bijeengevoegde concept
omgevi n gsvergu n ni n g te ve rlenen (Z / 2t / 75 743I / 29 69 23 en O LO 608449 5l;

2. De teammanager Ruimte het mandaat geven om de omgevingsvergunning te
ondertekenen en te verzenden.
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9 296070 Onderwerp:
Z / 2l / 757831 / T er i nzage leggen ontwerpbestem m i ngspl a n H of brouckerpa rk
Besluit:
Te besluiten
1. Een nieuw planologisch kader vast te stellen voor het plangebied Hofbrouckerpark/

De Krogt.
2. Het gehele plangebied conseryerend te bestemmen, uitgaande van de huidige

bebouwing.
3. Voor het begrip 'wonen met zorg' aan te sluiten op de begripsbepalingen uit

bestemmingsplan De Geesten
4. De onherroepel'rjke omgevingsvergunning'verruimen gebruik naar regulier Wonen'te

integreren in dit bestemmingsplan.
5. Het opstellen van dit bestemmingsplan te betalen uit het reguliere budget van

ruimtel'rjk beleid.
Hiertoe
ó. Het bestemmingsplan Hofbrouckerpark (NL.lMRO.05T9.BPHofbrouckerpark-ONOl)

binnen 14 dagen na het vrijgeven, gedurende ó weken, als ontwerp ter inzage te
leggen.

7. De raad door middel van de bijgevoegde raadsmededeling hierover te informeren.

Onderwerp: Collegeverslag + $s5;uitenlijst d.d.27 december 2021
Besluit: Verslag en besluitenlijst vaststellen

Aldus vastgesteld in de vergadering van tB januari 2O22,
burgemeeste
de secretaris
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