
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2022 

 

Aanwezig: Pieter van de Stadt (voorzitter), Simon Fortuyn, Kathy Arends, Titia Cnossen en 

Mickel Beckers (gemeentesecretaris)  

 

 

Adviezen 

1.  Vooraanwijzing gemeentelijke monumenten 

1. Besloten is om in te stemmen met het voornemen om de volgende objecten aan te wijzen als 

gemeentelijk monument: 

1.1 Bergweg-Noord 6 te Bergschenhoek (het poortgebouw en baarhuisje van de algemene 

begraafplaats);  

1.2 Rodenrijseweg 98 te Berkel en Rodenrijs (tuinderswoning); 

1.3 Julianastraat 2a t/m 2d te Berkel en Rodenrijs (voormalig schoolgebouw);  

1.4 Coornwinderlaan 36 te Berkel en Rodenrijs (woonhuis); 

1.5 Noordeindseweg 196 te Berkel en Rodenrijs (gemaal); en 

1.6 Noordeindseweg 344 te Berkel en Rodenrijs (voormalige boerderij Hoeve Molenaar). 

2. Besloten is om in te stemmen om de volgende objecten nu niet aan te wijzen als 

gemeentelijk monument: 

2.1 Merenweg bij nummer 7 te Bleiswijk (een ophaalbrug); 

2.2 Hoefweg 7 te Bleiswijk (woning); 

2.3 Julianalaan 41 te Bergschenhoek (woning);  

2.4 Molenweg 59 te Berkel en Rodenrijs (ketelhuis en schoorsteen); 

2.5 Rodenrijseweg 357 te Berkel en Rodenrijs (voormalige woning van Annie M.G. Schmidt); 

3. Besloten is om in te stemmen om de volgende objecten niet toe te voegen aan de beschrijving 

van een reeds bestaand monument: 

3.1 Dorpsstraat 73A te Bleiswijk (voormalig zagerij); 

3.2 Smitshoek 122 te Bergschenhoek (hekwerk van de begraafplaats); en 

3.3 Zwethkade 2 te Berkel en Rodenrijs (woning bij rijksmonumentaal sluiscomplex).  

4. Besloten is om in te stemmen om op een later moment te bezien om al dan niet bijzondere 

bescherming te bieden aan: 

4.1 De Sterrenbuurt als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht; en 

4.2 De entree van Berkel en Rodenrijs ter hoogte van de Maalderij aan de Rodenrijseweg als 

gemeentelijk beschermd dorpsgezicht.  

5. Besloten is om in te stemmen om aan de school aan de Orionstraat 2 te Berkel en Rodenrijs 

geen bijzondere bescherming te bieden als cultuurhistorisch waardevol object.  

 

2.  Beslissing op bezwaar 363007 

Besloten is: 

1. Het weigeringsbesluit van 19 november 2021, kenmerk 346107, te herroepen. 

2. Omgevingsvergunning te verlenen op grond van de aanvraag van 29 september 2021, hierbij in 

acht genomen de vervanging van de bij die aanvraag gevoegde tekening door de gewijzigde 

tekening van 1 december 2021. 

3. Hiermee voorbij te gaan aan het negatieve welstandsadvies van 1 november 2021 en het 

welstandsadvies in heroverweging van 15 maart 2022. 

4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten toe te wijzen tot een bedrag ad. € 270,50 op 

basis van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht. 
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3.  Samenwerkingsovereenkomst energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom 

Besloten is: 

1. In te stemmen met het aangaan en ondertekenen van de ‘Samenwerkingsovereenkomst 2022-

2025’ (T22.01466) met energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom. 

2. Door ondertekening van machtigingsformulier T22.01470 wethouder Simon Fortuyn te 

mandateren de samenwerkingsovereenkomst namens het college te ondertekenen. 

 

4.  Impulsregeling en Samenwerkingsagenda Klimaatadaptatie 

Besloten is: 

1. De Samenwerkingsovereenkomst Klimaatadaptatie Werkregio Delfland 2022-2024 (T22.00595) 

aan te gaan. 

2. Wethouder Simon Fortuyn volmacht te verlenen de overeenkomst te ondertekenen. 

 

5.  Budget opvang vluchtelingen Oekraïne 

Besloten is de raad voor te stellen: 

1. Een exploitatiebudget van € 1,0 miljoen beschikbaar te stellen voor de opvang vluchtelingen 

Oekraïne. 

2. Hiervoor een bestemmingsreserve ‘Opvang vluchtelingen Oekraïne’ te vormen met een 

voorlopige looptijd van 2 jaar. 

3. Deze reserve te vormen ten laste van de Algemene Reserve. 

 

6.  Overdrachtsdossiers voor de raad 

Besloten is in te stemmen met de opgestelde overdrachtsdossiers voor de nieuwe raad. 

 

7.  Gedoogbeslissing tijdelijke huisvesting asielzoekers 

Besloten is: 

1. In te stemmen met het gedoogverzoek van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond om de 

tijdelijke huisvesting voor asielzoekers middels modulaire bouw op het perceel aan de Tobias 

Asserlaan 9, 2662 SB te Bergschenhoek te gedogen tot het moment van de inwerkingtreding 

van de door Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aangevraagde en inmiddels ter inzage 

gelegde (ontwerp-)omgevingsvergunning (382862) voor brandveilig gebruiken van de 

gebouwen op de genoemde locatie. 

2. De gedoogbeslissing door middel van brief (U22.01626) aan Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond kenbaar te maken. 

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 12 april 2022 

 

 

 

 

Mickel Beckers                   drs. Pieter van de Stadt 

gemeentesecretaris       burgemeester 

 


