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Besluitenlijst B&W vergadering Wassenaar 
Datum 17-08-2021 

Tijd 9:30 - 15:00 

Locatie De Paauw, Raadzaal 

Voorzitter Dhr. L.A. de Lange 

Aanwezigen Burgemeester L. de Lange, wethouder C. Klaver-Bouman, wethouder H. 

Schokker, wethouder I. Zweerts de Jong, loco gemeentesecretaris A. 

Oostenmeijer, en bestuursondersteuner M. Grobben. 

 

  

1 

 

Opening 

 

2 Voortgang verkoopproces betreffende de Buurtweg 116 – het koffiehuisje 

Besluit: 

1. De bijgevoegde brief aan de heer Smulders om het verkooptraject met hem 

definitief stop te zetten, vast te stellen. 

2. De informatiebrief met betrekking op de voortgang van het verkoopproces 

van het koffiehuisje vast te stellen. 
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Beroep bestemmingsplan "Wassenaar, Vreeburglaan" 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

“Wassenaar, Vreeburglaan” te wijzigen door: 

1.1 de aangepaste tekst in bijlage 1 van het raadsvoorstel als toelichting bij 

het bestemmingsplan “Wassenaar, Vreeburglaan” op te nemen; 

1.2 parkeeronderzoek Spark en Trajan inzake parkeerbehoefte in bijlage 2 

van het raadsvoorstel als bijlage 10 aan de gewijzigde toelichting toe te 

voegen. 

2. Dit besluit als aanvullend stuk na te leveren bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State voorafgaand aan de zitting op 1-

10-2021 voor de behandeling van de beroepszaken tegen dit 

bestemmingsplan. 

3. Het wijzigingsbesluit met de bijlagen ter inzage te leggen. 

4. Het wijzigingsbesluit aan alle (eerdere) zienswijze-indieners toezenden, dus 

ook de appellanten die beroep hebben ingesteld tegen het initiële besluit tot 

vaststelling van het bestemmingsplan. 
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Beheer en opheffing geheimhouding 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen om door hem op 11 maart 2013 bekrachtigde 

geheimhouding (Samenwerkingsovereenkomst her ontwikkeling Pieter Maritzstraat 

en de bijlagen 1, 5d, 7, 8 en 9) op te heffen. 

2. De raad voor stellen om stellen de door hem 7 juli 2014 opgelegde 

geheimhouding (nog vertrouwelijk document over de groene buffer en locatie 
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Valkenburg) op te heffen. 

3. De raad voor te stellen om de door hem op 7 april 2015 bekrachtigde 

geheimhouding (Realisatieovereenkomst Hooge Duinen B.V.) op te heffen. 

4. De raad voor te stellen om de door hem op 2 maart 2015 opgelegde 

geheimhouding (Grondruil Den Deijl – vragen, wensen en bedenkingen raadsleden). 

5. De raad voor te stellen de door hem op 2 maart 2015 bekrachtigde 

geheimhouding (Grondruil Den Deijl – gedeelten raadpleegbrief met bijlagen, reactie 

op vragen, wensen en bedenkingen raadsleden) op te heffen. 

6. De raad een proeve voor een geheimhoudingsregister en mogelijke hoofdlijnen 

voor het beheer van geheimhoudingen ter kennisneming aan te bieden. 

Slechts voor toekomstige geheimhoudingen; een voor raadsleden toegankelijk 

centraal geheimhoudingsregister dat eens per vier maanden wordt bijgewerkt en 

dan zoveel mogelijk actief openbaar wordt gemaakt; in besluiten tot geheimhouding 

een evaluatietermijn van maximaal vier jaar opnemen en geheimhoudingen hoe dan 

eens per vier jaar te evalueren. 

 

 

  

  

  

Vastgesteld in de vergadering gehouden op 31 aug 2021 

Het college van burgemeester en wethouders Wassenaar, 

 
 
 
drs. H.I.P. Oppatja                               drs. L.A. de Lange 

Gemeentesecretaris                               Burgemeester 

 

Deze besluitenlijst is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening op. 

 


