
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 11 januari 2022 

 

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

en Mickel Beckers (gemeentesecretaris) 

Afwezig: Kathy Arends 

 

Adviezen 

1.  Beslissing op bezwaar 301945 

Besloten is: 

1. Het advies van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van 4 november 2021, 

over te nemen. 

2. De omgevingsvergunning van 7 mei 2021 met nummer 261227, te herroepen. 

3. De aanvraag van 13 maart 2021, te weigeren. 

4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten overeenkomstig het advies van de Vaste 

commissie van advies voor de bezwaarschriften, toe te wijzen. 

5. De beslissing op bezwaar bekend te maken met (concept-)besluit. 

 

2.  Vaststellen bestemmingsplan Hoogspanningsverbinding Zuidplaspolder-Lansingerland 

Besloten is: 

1. De gemeenteraad voor te stellen de nota zienswijzen vast te stellen.  

2. De gemeenteraad voor te stellen het (ontwerp)bestemmingsplan “Hoogspanningsverbinding 

Zuidplaspolder-Lansingerland” gewijzigd vast te stellen. 

3. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

3.  Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit inzake de uitvoering van beschermd wonen 

en maatschappelijke opvang 2022 

Besloten is het mandaat-, machtiging en volmachtbesluit inzake de uitvoering van Beschermd 

Wonen 2022 (T21.09798) vast te stellen per 1 januari 2022. 

  

4.  Vaststellen bestemmingsplan Kruisweg 30-44 

Besloten is: 

1. Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder vast te stellen.   

2. De gemeenteraad voor te stellen het (ontwerp)bestemmingsplan “Kruisweg 30-44” 

ongewijzigd vast te stellen. 

3. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

5.  Geactualiseerde Bodemnota en Bodemkwaliteitskaart 

Besloten is de raad voor te stellen de geactualiseerde Bodemnota en Bodemkwaliteitskaart 

(T21.10323) vast te stellen. 
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6.  Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2021 - 2022 

Besloten is: 

1. In te stemmen met het principeakkoord cao Gemeenten/SGO. 

2. Te laten onderzoeken welk deel van de € 300,- coronaonkostenvergoeding belastingvrij 

uitgekeerd kan worden conform de WKR en dit op deze wijze te laten uitkeren. 

3. O&HRM namens het college een digitale stem te laten uitbrengen. 

 

7.  Raadsvragen fractie WIJ Lansingerland inzake het met voorrang toekennen van 

woningen aan eigen inwoners 

Besloten is de raadsvragen van WIJ Lansingerland ex artikel 37 RvO te beantwoorden met brief 

U21.07420. 

 

8.  Benoeming nieuw lid Welstandscommissie 

Besloten is de raad voor te stellen in te stemmen met de benoeming met terugwerkende kracht 

vanaf 1 januari 2022 van het volgende lid van de Stichting Dorp Stad en Land, als lid van de 

welstandscommissie Lansingerland voor een termijn van ten hoogste drie jaar, maar eindigend 

zodra de Omgevingswet in werking treedt (beoogde invoeringsdatum 1 juli 2022): 

 De heer ir. H.P. Heijne, als commissielid/architectuurdeskundige. 

  

9.  Benoeming nieuw lid Commissie cultureel erfgoed 

Besloten is de volgende persoon met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 te benoemen als 

lid van de Commissie cultureel erfgoed (Cce) voor een termijn van ten hoogste drie jaar, maar 

eindigend zodra de Omgevingswet in werking treedt (beoogde invoeringsdatum 1 juli 2022): 

 De heer ir. T. Jűtte. 

 

10.  Vaststelling bestemmingsplan "Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie B, 1e 

herziening" 

Besloten is: 

1. Het bedrijf Stolk Flora B.V. aan de Hoeksekade in Bergschenhoek te verzoeken maatregelen 

te treffen om de geconstateerde overschrijding van de geluidsnormen uit het 

Activiteitenbesluit milieubeheer op te heffen door het nemen van maatregelen. 

2. Indien noodzakelijk handhavend op te treden om de overschrijding van de geluidsnormen uit 

het Activiteitenbesluit milieubeheer op te heffen. 

3. Wanneer het bedrijf voldoet aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer 

(alsnog) maatwerkvoorschriften opnemen voor het bedrijf vanwege de nieuwe woningen, 

zodat dit niet wordt beperkt in haar bedrijfsvoering. 

4. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan “Woningbouw Hoeksekade Noord, 

deellocatie B, 1e herziening” vast te stellen. 

5. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

11.  Vaststelling Uitvoeringsagenda Woonvisie 2021-2025 

Besloten is: 

1. De Uitvoeringsagenda Woonvisie Lansingerland 2021-2025 Een plek voor iedereen (T21.09846) 

vast te stellen. 

2. De gemeenteraad de uitvoeringsagenda Woonvisie Lansingerland 2021-2025 Een plek voor 

iedereen te laten vaststellen. 
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12.  Fietsveiligheidsonderzoek N209 Bleiswijk 

Besloten is de gemeenteraad middels brief U21.07326 te informeren over de onderzoeks-

resultaten van het fietsveiligheidsonderzoek N209 Bleiswijk (T21.09614) en een scopewijziging 

over het vervolg van het onderzoek. 

 

13.  Raadsvragen fractie WIJ Lansingerland inzake bouwen voor ouderen waardoor 

doorstroming kan ontstaan 

Besloten is de raadsvragen van WIJ Lansingerland ex artikel 37 RvO te beantwoorden met brief 

U21.07425. 

 

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 18 januari 2022  

 

 

 

 

 

Mickel Beckers                   drs. Pieter van de Stadt 

gemeentesecretaris       burgemeester 

 


