
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 oktober 2021 

 

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

en Wilma Atsma (secretaris) 

Afwezig:  Ankie van Tatenhove 

 

Adviezen 

3a. Ontwerpuitwerkings- en wijzigingsplan "Westpolder/Bolwerk 2012, deelplan 6, 

fase 1" 

Besloten is: 

1. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder om hogere waarden 

vast te stellen voor de woningen in het uitwerkings- en wijzigingsplan “Westpolder/ Bolwerk 

2012, deelplan 6, fase 1” en de zienswijzetermijn op te starten. 

2. In te stemmen met de nota overleg en staat van wijzigingen uitwerkings- en wijzigingsplan 

“Westpolder/Bolwerk 2012, deelplan 6, fase 1”. 

3. In te stemmen met het ontwerpuitwerkings- en wijzigingsplan “Westpolder/Bolwerk 2012, 

deelplan 6, fase 1” en het bijbehorende ontwerp-vaststellingsbesluit en de zienswijze-

termijn op te starten. 

4. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit Westpolder/Bolwerk, deelplan 6, fase 1 te nemen. 

3b. Controleprotocol SVHW 2021 

Besloten is: 

1. In te stemmen met de lijst vigerende belastingverordeningen (T21.07777) ten behoeve van 

de accountantscontrole SVHW over 2021. 

2. De ondertekende lijst door middel van brief (U21.05704) te sturen aan het SVHW. 

3c. Intern controleplan 2021 

Besloten is het intern controleplan 2021 vast te stellen. 

3d. Verklaringen gemeente t.b.v. aanvraag NieuweWarmteNu! 

Besloten is: 

1. In te stemmen met het verstrekken van een intentieverklaring voor het glastuinbouwproject 

Noordpolder t.b.v. de aanvraag van NieuweWarmteNu!. 

2. In te stemmen met het verstrekken van een Letter of Support voor het glastuinbouwproject 

EBOP t.b.v. de aanvraag van NieuweWarmteNu!. 

3. In te stemmen met het verstrekken van een Letter of Support voor het glastuinbouwproject 

Wilgenlei t.b.v. de aanvraag van NieuweWarmteNu!. 

3 e. Raadsvragen fractie CU over zwemlessen in het Elysium 

Besloten is de raadsvragen van de heer Lieverse over de zwemlessen in het Elysium ex artikel 37 

RvO te beantwoorden met brief U21.06054. 

3f. Definitieve zienswijze nieuwe scholen Wilderszijde 

Besloten is: 

1. De zienswijze over nieuwe scholen in Wilderszijde (U21.05555) vast te stellen en te 

versturen naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

2. De zienswijze over nieuwe scholen in Wilderszijde (U21.05555) en oplegbrief (U21.06071) ter 

informatie te versturen naar de gemeenteraad.  
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A. Conform met toelichting 

4a. Vaststelling Verordening Starterslening gemeente Lansingerland 2022 

Besloten is: 

1. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening Starterslening vast te stellen voor een 

periode van 1 jaar, met als ingangsdatum 1 februari 2022 en einddatum 31 januari 2023.  

2. De Raad voor te stellen een bedrag van € 500.000,- aan te wenden om startersleningen te 

verstrekken, hiervoor het bestaande fondsbedrag bij Svn van € 280.000 in te zetten en aan te 

vullen met een bedrag van € 220.000,-. 

5a. Projectafwijkingsbesluit (PAB) multifuel tankstation Greenpoint op het bedrijvenpark 

Prisma te Bleiswijk 

Besloten is: 

1. De Nota zienswijzen uitgebreide omgevingsvergunning “Greenpoint” vast te stellen 

(T21.04579).   

2. De Belangenvereniging De Kruisweg te informeren over de uitgebrachte second opinion, met 

brief U21.03355. 

3. De gemeenteraad te informeren met brief U21.03764. 

5b. Vervolgtraject verduurzaming bestaande wijken en aanvraag rijksbijdrage voor de 

verduurzaming van Bleiswijk-Zuid 

Besloten is: 

1. Een viertal buurten in Bleiswijk-Zuid aan te wijzen als het eerste gebied in Lansingerland 

waar een Wijkuitvoeringsplan (WUP) voor zal worden opgesteld. 

2. Ter ondersteuning van de verduurzamingsopgave in Bleiswijk-Zuid de subsidieaanvraag 

‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’ (T21.06916) goed te keuren en in te dienen bij het ministerie 

van BZK. 

3. De gemeenteraad over voornoemde besluiten en het vervolgtraject te informeren met brief 

U21.04909. 

5c. Advies Rijksvastgoedbedrijf over huisvesting arbeidsmigranten 

Besloten is: 

1. Kennis te nemen van het advies van het Rijksvastgoedbedrijf over de huisvesting van 

arbeidsmigranten. 

2. Het advies door middel van brief U21.06042 ter informatie aan de gemeenteraad aan te 

bieden. 

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 2 november 2021 

 

 

 

 

Wilma Atsma                   drs. Pieter van de Stadt 

secretaris        burgemeester 

 


