
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2021 

 

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

Titia Cnossen en Wilma Atsma (secretaris) 

  

Adviezen 

3a. Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Bedrijvenpark Rodenrijs 

Besloten is: 

1. De uitvoeringsovereenkomst BIZ Bedrijvenpark Rodenrijs vast te stellen. 

2. In te stemmen met de verordening en het reglement voor de draagvlakmeting. 

3. De raad voor te stellen de verordening en het reglement draagvlakmeting vast te stellen en 

de raad te informeren over de uitvoeringsovereenkomst. 

3b. Gunningsbesluit op aanbesteding B1-leerroute 

Besloten is: 

1. Over te gaan tot het voornemen tot gunnen van de (concept) overeenkomst T21.08681 met 

twee aanbieders voor de B1-leerroute en na het verstrijken van de standstill termijn en de 

verificatie, het contract definitief aan deze aanbieders te gunnen.  

2. In te stemmen met de machtiging van Domeindirecteur Samenleving, voor het ondertekenen 

van de gunningsbrieven en de definitieve overeenkomsten. 

3c. Gronduitgifteovereenkomst Wilderszijde-zuid, fase 2, deelplan De Tuinen B2 

Besloten is: 

1. In te stemmen met het sluiten van een Gronduitgifteovereenkomst Wilderszijde-zuid, voor 

fase 2, deelplan De Tuinen B2 met vof Waal Ontwikkeling (T21.08081). 

2. Wethouder Jan-Willem van den Beukel middels de eenmalige machtiging T21.08276, te 

machtigen om de Gronduitgifteovereenkomst voor fase 2 te ondertekenen. 

3d Opdrachtversterking bodemverontreiniging en voorbelasten terrein "De Man" 

Besloten is: 

1. De opdracht van de openbare aanbesteding bodemverontreiniging en voorbelasten terrein "De 

Man" (voorlopig) te gunnen aan Plegt-Vos Infra & Milieu B.V.. 

2. Na het verstrijken van de stand-still-termijn de opdracht definitief aan bovengenoemde partij 

te gunnen. 

3. De teammanager Gebiedsopgaven te machtigen de gunningsbrieven en opdrachtbrief namens 

het college te ondertekenen. 

4a. Beslissing op bezwaar 223380 

Besloten is: 

1. Het weigeringsbesluit van 24 december 2020 met nummer 179702 te herroepen. 

2. Omgevingsvergunning te verlenen op grond van de aanvraag van 9 september 2020. 

3. Het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen. 

4b. Herontwikkeling perceel Stolk Flora B.V. aan de Hoeksekade te Bergschenhoek 

Besloten is niet mee te werken aan het principeverzoek om herontwikkeling naar woningbouw. 
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4c. Beslissing op bezwaar 302176 en 299814 

Besloten is: 

1. Het advies van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften over te nemen, met 

uitzondering van het advies over de ontvankelijkheid van één van de bezwaarmakers. 

2. De bestreden besluiten in stand te laten, voor zover het besluit 299465 betreft, onder 

aanvullende motivering. 

3. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten van één van de bezwaarmakers 

overeenkomstig het advies van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften, toe 

te wijzen. 

4. De beslissing op bezwaar bekend te maken met bijvoegde (concept-)besluiten. 

5a. Actualisatie uitvoeringsagenda Lansingerland Duurzaam 

Besloten is: 

1. De actualisatie uitvoeringsagenda Lansingerland Duurzaam (T21.05027) vast te stellen en ter 

besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad (BR2100067). 

2. Een bijbehorende actieve communicatiecampagne op te stellen en uit te voeren. 

5d. Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Besloten is: 

1. In te stemmen met de Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (VCrk) van de 

gemeente Lansingerland. 

2. Bovenstaande vast te laten stellen door de gemeenteraad met bijgevoegd voorstel 

BR2100087.  

5 e Afwijzing omgevingsvergunning XIV-VG B.V. (Kafra Housing) zaaknummer 310757 

Besloten is: 

1. In te stemmen met het conceptbesluit tot weigering van de aanvraag omgevingsvergunning 

voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten voor een periode van 10 jaar op grond 

van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, Wabo jo artikel 4, elfde lid, Bijlage II Bor door 

XIV-VG B.V. (Kafra Housing) op het perceel D 2587 (nabij de Laan van 

Mathenesse/Violierenweg) in Bleiswijk, waaronder de bijlage met ruimtelijke overwegingen 

(T21.07879). 

2. In te stemmen met de brief aan Kafra Housing als reactie op het verzoek tot heroverweging 

(U21.06253), de brief aan ondersteunende partijen van het verzoek van Kafra Housing tot 

heroverweging (U21.06254), en de brief aan de leden van de gemeenteraad (U21.06455). 

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 16 november 2021 

 

 

 

 

Wilma Atsma                   drs. Pieter van de Stadt 

secretaris        burgemeester 

 


