
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 september 2021 

 

Aanwezig: Pieter van de Stadt (voorzitter), Kathy Arends, Jan-Willem van den Beukel, 

Ankie van Tatenhove, Koen van Wijk (plv. secretaris) 

Afwezig: Simon Fortuyn en Wilma Atsma   

  

 

Adviezen 

1.  Intrekken Voorkeursrecht 

Besloten is: 

1. Het op 24 april 2018 gevestigde voorlopige voorkeursrecht, bekrachtigd door de gemeenteraad 

op 5 juli 2018, op een deel van de gronden aan de Klapwijkseweg 39, kadastraal bekend 

gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nummer 11360 (groot ca. 4.076 m²), 11362 (groot 

ca. 9.812 m²) en 9623 (groot ca. 708 m²) op grond van artikel 8 lid 1 van de Wet voorkeurs-

recht gemeenten (Wvg) in te trekken.  

2. De eigenaar en beperkt gerechtigden te informeren over dit besluit en de rechtsgevolgen van 

de intrekking van het voorkeursrecht. 

3. Het intrekkingsbesluit te verwerken in het gemeentelijke beperkingenregister en de openbare 

registers bij het Kadaster en daarmee wordt de aantekening ‘voorkeursrecht gemeente’ in 

deze registraties wordt doorgehaald. 

4. De commissie Ruimte te informeren over dit besluit conform de raadsbrief U21.05273. 

 

2.  Vaststelling planschade advies Verhage |BCW 

Besloten is: 

1. De door de heer R.N. Leijs, handelend onder de naam Verhage, gevestigd aan het Westerwater 

42 te Berkel en Rodenrijs, ingediende aanvraag tot tegemoetkoming in planschade af te 

wijzen. 

2. Het planschade advies (bijlage 1) vast te stellen. 

 

3.  Ontwerpbestemmingsplan Hoogspanningsverbinding Zuidplaspolder-Lansingerland 

Besloten is: 

1.  In te stemmen met de Nota overleg. 

2.  In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan en de zienswijzeprocedure op te starten. 

3.  De gemeenteraad met brief U21.05420 te informeren over het ontwerpbestemmingsplan. 

 

4.  Coronasteun schietsportvereniging Securitas 

Besloten is: 

1. In te stemmen met het eenmalig verstrekken van een bijdrage van € 750,00 aan 

schietsportvereniging Securitas in het kader van continuïteitsteun aan verenigingen die geraakt 

worden door beperkingen als gevolg van Covid-19. 

2. Schietsportvereniging Securitas te informeren met brief U21.05446. 
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5.  Zienswijze 2e begrotingswijziging Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 

Besloten is: 

1. De raad voor te stellen om geen inhoudelijke zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2021 van 

de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond in te dienen. 

2. Het bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, via briefnr. U21.05552, hierover te 

informeren. 

 

8. Overzicht geheime stukken Gemeenteraad (bevat een geheime bijlage) 

Besloten is de raad voor te stellen het geactualiseerde ‘Overzicht geheime stukken gemeenteraad 

tot en met 31 december 2020’ vast te stellen. 

9. Zienswijze nieuwe scholen Wilderszijde 

Besloten is: 

1. De concept-zienswijze over de potentiele nieuwe scholen in Wilderszijde (U21.05555) vast te 

stellen. 

2. De concept-zienswijze (U21.05555) met toelichting (T21.07355) middels raadsbrief U21.05536 

te verzenden aan de Gemeenteraad en de uitkomsten van de bespreking in de commissie 

Samenleving op 7 oktober 2021 te betrekken bij het vaststellen van een definitieve zienswijze.  

 

10. 14 Betaalbare woningen Parq Verde  

Besloten is: 

1. Het kortgeding te starten om nakoming van de met Roelofs & Haase gesloten (anterieure) 

overeenkomst inzake Parq Verde te vorderen. 

2. De raad te informeren met brief U21.05569. 

 

11. Standplaatsenbeleid 2021  

Besloten is: 

1. In te stemmen met het concept Standplaatsenbeleid Lansingerland 2022. 

2. Het concept Standplaatsenbeleid Lansingerland 2021 ter bespreking vrij te geven voor het 

participatietraject met externe stakeholders. 

 

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 28 september 2021 

 

 

 

 

drs. Wilma Atsma       drs. Pieter van de Stadt 

gemeentesecretaris       burgemeester 

 


