
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 7 juni 2022 

 

Aanwezig: Pieter van de Stadt (voorzitter), Leon Hoek, Simon Fortuyn, Michiel Muis, Titia Cnossen en 

Mickel Beckers (gemeentesecretaris) 

 

  

Adviezen 

1.  Vervangingsbesluit archiefbescheiden zaaksysteem 2022 

Besloten is: 

1. Het Vervangingsbesluit archiefbescheiden zaaksysteem gemeente Lansingerland 2022 vast te 

stellen. 

2. Het Vervangingsbesluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken. 

3. Het Vervangingsbesluit ter informatie toe te sturen aan de gemeentearchivaris van het 

Stadsarchief Rotterdam en Interbestuurlijk Toezichthouder Archieven van de provincie Zuid-

Holland. 

4. De raad te informeren middels brief U22.00395. 

2.  Beslissing op bezwaar 305557 

Besloten is: 

1. Het weigeringsbesluit van 11 juni 2021 met nummer 269273 te herroepen. 

2. Omgevingsvergunning te verlenen op grond van de aanvraag van 21 maart 2021. 

3.  Ontwerplocatieplan verzamelcontainers rest en GFT afval appartementencomplexen 

Besloten is: 

1. Het ontwerp-locatieplan ‘Afvalcontainers appartementencomplexen - Fase 2f” vast te stellen. 
2. Om de verdere besluitvormingsprocedure voor dit locatieplan via een Openbare Uniforme 

Voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht te doorlopen en 

conform deze procedure het ontwerp-locatieplan ter inzage te leggen. 

4.  Beslissing op bezwaar 384819 en 386286 

Besloten is: 

1. De omgevingsvergunning van 3 februari 2022 met nummer 362822 te herroepen. 

2. De aanvraag van 15 december 2021 te weigeren. 

5.  Beslissing op bezwaar 357910 

Besloten is: 

1. De weigering van de omgevingsvergunning van 22 maart 2022 met nummer 357910 te 

herroepen. 

2. De aanvraag van 25 november 2021 in te willigen. 

3. De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.  

6.  Ontwerpbestemmingsplan Verlengde Molengangpad 

Besloten is: 

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

2. De gemeenteraad met brief U22.02660 te informeren over het ontwerpbestemmingsplan. 
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7.  Aanpak grondgebruik reconstructie Westersingel 

Besloten is: 

1. Vaststellen ontwerp van de reconstructie westersingel en alleen gemeentelijke gronden terug 

te vorderen als dit t.b.v. de werkzaamheden benodigd is.  

2. Restgronden te verkopen tegen de verkoopprijzen voor snippergroen die per 1 december 2013 

vastgesteld. 

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 14 juni 2022 

 

 

 

 

Mickel Beckers                   drs. Pieter van de Stadt 

gemeentesecretaris       burgemeester 

 


