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e

Op de 18 van deze maand worden de provinciale staten en de waterschapsverkiezingen gehouden. In het kader
daarvan is de ChristenUnie bezig met een KrisKras tour door de provincie en trekken de kandidaten die aan de top
van de lijsten staan in 2 weken langs de 60 gemeenten van onze provincie. Woensdag 4 maart werd PijnackerNootdorp aangedaan. Met o.a. provinciaal lijsttrekker Chris Schaapman van de ChristenUnie en nr. 2 van de lijst
voor de waterschapsverkiezingen Harm Roeten, bezochten wij het melkveehouderijbedrijf van de familie D.
Gravesteijn, Oude Leedeweg 25 te Pijnacker. Dit bedrijf is een voorbeeld van de complexiteit van keuzes die
moeten worden gemaakt, door hen en door de overheden, tussen landbouw, landschap, toerisme, recreatie en
natuur. Er was dus genoeg te bespreken waardoor wij de geplande 3 kwartier ruim overschreden.
In de steunfractie kwam het Milieu Platform op bezoek. Het ging hier om een hernieuwde kennismaking en een
uitwisseling over wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Voor ons weer een mogelijkheid om te benadrukken dat
onze drijfveer voor duurzaamheid en behoud van onze leefomgeving het rentmeesterschap is over God’s
Schepping.
Tenslotte bezochten Cock Weerheim en ondergetekende een regionaal overleg Greenport / Glastuinbouw. Als
PCW/SGP/ChristenUnie fracties in de regio Waddinxveen (Alphen, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas) was met
zekere regelmaat overleg over de ontwikkelingen in bijvoorbeeld Greenport regio Boskoop (boomkwekerij) of
glastuinbouw. Soms 1 keer per jaar, soms een keer extra. Vaak een kort informeel werkbezoek bij tuinder en dan
op locatie met enkele tuinders en afvaardiging uit de regionale LTO (soms aangevuld met de TVZ, de
Tuindersvereniging Zuidplaspolder) een inhoudelijk gesprek. Omdat de gemeenten Lansingerland en PijnackerNootdorp ook te typeren zijn als ‘glastuinbouw gemeenten’, is er ook contact gezocht met deze fracties. Wij waren
te gast bij anthuriumkwekerij Stolk Brothers in Bergschenhoek.
Ik sluit af met de oproep om vooral te gaan stemmen op 18 maart, zodat onze stem gehoord blijft worden in de
waterschappen, provinciale staten en Eerste Kamer.
Rob van der Welle, fractievoorzitter,
namens de fractie ChristenUnie-SGP

Deze maand:
Als het om de besluitvorming gaat, zijn het deze maand weer alleen bestemmingsplannen die op de planning
staan. Punten van aandacht hierbij zijn de verkeersdruk op de Noordeindseweg in Delfgauw, als gevolg van de
bestemming manege aan de Bieslandse weg en de vraag of de beeldbepalende oude verkeerstoren van het
voormalig vliegveld Ypenburg niet in het gedrang komt als er aanvullende woningbouw mogelijk wordt gemaakt.
Hier volgt de agenda. De vergaderingen zijn live via de website van de gemeente te volgen. Een bezoekje aan de
publieke tribune kan natuurlijk ook altijd.
Vergaderstukken zijn ook te vinden op de site van de gemeente.
Raadssessie 07– 2015

Donderdag 5 maart 2015
Beeldvorming

Voorzitter: dhr. Kroese

1

Tijd

Onderwerp

20:00

Opening en vaststellen van de agenda

Griffier: mw. S. Kijzers

2

Mededelingen

3

Spreekrecht voor het publiek (niet geagendeerde onderwerpen)

4

a

Onderwerpen die ten behoeve van de beeldvorming worden voorgelegd
Tijd

Onderwerp

20:05

Vaststellen Verzamelplan 2014
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b

20:45

c

21:15

5

21:45

Vaststellen bestemmingsplan 1
partiële herziening Nootdorp Noord
Herinrichting Vrouwtjeslant (op verzoek PvdD)

Sluiting

Link naar de vergaderstukken van 5 maart:
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41261
Raadssessie 07b– 2015

Donderdag 12 maart 2015
Beeldvorming

Voorzitter: mw. Ravestein

Griffier: NVT

Tijd

Onderwerp

1

20:00

Opening

2

Interactieve bijeenkomst Citymarketing

5

22:00

Sluiting

Link naar de vergaderstukken van 12 maart:
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=44673
Raadssessie 08-2015

Donderdag 19 maart 2015
Oordeelvorming

Voorzitter: dhr. Van der Deijl

1

Griffier: dhr. Heerdink

Tijd

Onderwerp

20:00

Opening en vaststellen van de agenda

2

Mededelingen

3

Spreekrecht voor het publiek (niet geagendeerde onderwerpen)

4

Onderwerpen die ten behoeve van de oordeelvorming worden voorgelegd
Tijd

Onderwerp

a

20:05

Vaststellen Verzamelplan 2014

b

20:40

Vaststellen bestemmingsplan 1 partiële herziening Nootdorp-Noord

c

21:10

Ontwerpbestemmingsplan Nootdorp West

d

21:30

Ontwerpbestemmingsplan Vrouwtjeslant

e

21:50

Ontwerpbestemmingsplan Katwijkerbuurt/Berkelselint

f

22:10

AI-brief rapportage Extramuralisering (verzoek EA)

g

22:40

Begrotingswijziging

e

www.pijnacker-nootdorp.christenunie-sgp.nl

Nieuwsbrief fractie
ChristenUnie-SGP
Pijnacker-Nootdorp
Maart 2015
5

22:45

Sluiting

Link naar de vergaderstukken van 19 maart:
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41384
Raadssessie 08a– 2015

Woensdag 25 maart 2015
Beeldvorming

LET OP: Het betreft een gezamenlijke bijeenkomst van de raden van Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.
Locatie: Lansingerland
Voorzitter: nader bekend te maken

1
2

Tijd

Onderwerp

20.00
(ovb)

Opening en vaststellen van de agenda

a

Mededelingen
Spreekrecht voor het publiek (niet geagendeerde onderwerpen)

3
4

Griffier: nader bekend te maken

Onderwerpen die ten behoeve van de beeldvorming worden voorgelegd
Tijd

Onderwerp

20.05

Groenzone
Sluiting

5

Raadssessie 09 - 2015

Donderdag 26 maart 2015
Besluitvorming

Voorzitter: mw. F. Ravestein

1

Griffier: dhr. S. Heerdink

Tijd

Onderwerp

20:00

Opening en vaststellen van de agenda
Mededelingen

2
3

Onderwerpen die ten behoeve van de besluitvorming worden voorgelegd

a

20:05

Vaststellen Verzamelplan 2014

b

20:10

Vaststellen bestemmingsplan 1 partiële herziening Nootdorp-Noord

c

20:15

Ontwerpbestemmingsplan Nootdorp West

d

20:20

Ontwerpbestemmingsplan Vrouwtjeslant

e

20:25

Ontwerpbestemmingsplan Katwijkerbuurt/Berkelselint

f

20:30

Begrotingswijziging

4

20:35

Besluitenlijsten

e

•
5

Raadssessie 30a Oordeel- en besluitvorming 15 oktober 2014
(Algemene Beschouwingen)

Bekrachtigingsbesluiten
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6

•

Niet van toepassing

7

Lijst van ingekomen stukken

8

MATS-lijst

9

Vragenuur

10

20:45

Sluiting

Link naar de vergaderstukken van 26 maart:
https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41414

Motie uitrit Wilgenweg 82a:
In het kader van het bestemmingsplan Lint Oude Leede 2 is er een motie (met een krappe meerderheid)
aangenomen die het college van B&W verzoekt een eventuele aanvraag voor een extra uitrit vanuit de Wilgenweg
82a naar de Oude Leedeweg welwillend te overwegen. Wij hebben deze motie niet gesteund. Omdat wij merken dat
dit niet door iedereen begrepen wordt, hierbij onze motivering.
De visie op het gebied de Oude Leede is om het open polderlandschap zo veel mogelijk te behouden of te
versterken. Het bestemmingsplan is er dan ook op gericht de huidige situatie zo veel mogelijk te conserveren. Het
college krijgt met grote regelmaat verzoeken binnen voor de aanleg van extra uitritten. Deze uitrit toe staan zou een
precedent scheppen. Volgende aanvragen voor uitritten kunnen niet meer geweigerd worden.
e
Verder heeft het veeteeltbedrijf als nevenactiviteit een paardenhouderij. Door de realisatie van een 2 uitrit zou de
indruk kunnen ontstaan dat het om twee bedrijven gaat die onafhankelijk van elkaar kunnen groeien. Dat laatste is
juist niet de bedoeling in dit gebied. Ook hier moeten wij rekening houden met de ontwikkelingen rond
nevenactiviteiten van bedrijven in dit gebied en vergelijkbare situaties in het verleden waar in het verleden
handhavend is opgetreden.
Kortom, in het kader van betrouwbaarheid van bestuur konden wij deze motie niet steunen.
Het college van B&W heeft deze motie tijdens de vergadering sterk afgeraden. Nadat de motie is aangenomen heeft
het college aangegeven dat ze zich over de motie zullen beraden. Wordt dus waarschijnlijk nog vervolgt.

Toelichting BOB-model:
De behandeling van agendapunten vindt in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp plaats in 3 stappen, dit wordt het BOBmodel genoemd.
BOB staat voor Beeldvormend, Oordeelvormend, Besluitvormend:
• In de Beeldvormende vergadering wordt informatie ingewonnen. Er kunnen “technische” vragen worden gesteld. Er worden
dan nog geen meningen gedeeld.
• In de Oordeelvormende vergadering vindt het debat plaats en is er een discussie om elkaar te overtuigen. Aan het einde van
het debat kan worden aangegeven of er een motie of amendement ingediend gaat worden.
• In de Besluitvormende vergadering worden uiteindelijk de besluiten genomen en alleen nog maar gediscussieerd over de
moties of amendementen.
Aan de Besluitvormende vergaderingen mogen alleen raadsleden deelnemen. In de andere vergaderingen ook ‘fractieleden van
buiten de raad’. Voor de ChristenUnie-SGP is dit Rien Kaptein (zie: http://pijnacker-nootdorp.christenunie-sgp.nl/page/9754 ).
Bij kleinere onderwerpen worden de Beeldvormende en Oordeelvormende fase gecombineerd.
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