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BesluitOnderwerp

SamenvattingRaadsinformatiebrief corona

Het college informeert de gemeenteraad over de situatie en maatregelen rond

de coronacrisis.

 

Besluit

De burgemeester wordt gemandateerd de RIB gewijzigd vast te stellen.

 

SamenvattingRaadsinformatiebrief naar aanleiding van brief Provin-

cie ZH grote kruising De provincie heeft de gemeente Krimpenerwaard aangegeven dat het alge-

mene belang van de doorstroming en bereikbaarheid van de N210 haar aan-

dacht heeft en dat zij hierbij op intensief overleg met de gemeente Krimpen

aan den IJssel rekent. Zij zal ook aandringen op goede flankerende maatrege-

len om de overlast tot een minimum te beperken. Inmiddels is er overleg

gestart in het kader van de “Korte Termijn Aanpak” om te komen tot voldoen-

de financiering voor de verbeterende maatregelen rond de aanpak Grote

Kruising op onder meer het gebied van het openbaar vervoer.

 

Besluit

Het college:

1. Neemt kennis van de wijze waarop de Provincie haar verantwoorde-

lijkheden ziet rond de Grote Kruising en spreekt haar vertrouwen

hierin uit;

2. Informeert de raad via een raadsinformatie-brief over de brief van de

provincie, de korte termijn aanpak en de status van de aanpak voor

de Grote Kruising.

De RIB wordt ook met een begeleidend schrijven naar het college van de ge-

meente Krimpen aan den IJssel gestuurd, de brief gaat over de reconstructie

en de doorstroming van de Krimpenerwaard (met verwijzing naar eerdere

vragen om afstemming en verzoek om alsnog een vorm van overleg te starten

met de betrokken overheden).

  

SamenvattingCV vaststellen ontwerp bestemmingsplan Goudriaan-

locatie Ouderkerk ad IJssel en ontwerp-besluit hogere

waarden

Het college heeft besloten het ontwerp-bestemmingsplan Goudriaanlocatie

in procedure te brengen. Hiermee wordt de bedrijfsbestemming op het

 noordelijk deel van de locatie van het transportbedrijf Goudriaan, Kerkweg

131a te Ouderkerk aan den IJssel, omgezet naar een woonbestemming om

de bouw van 15 woningen mogelijk te maken, inclusief een ontsluitingsweg

en parkeerplaatsen.

 

Besluit

Wethouder De Wit wordt gemandateerd, nadat overeenstemming is met pri-

vate partijen, om de volgende besluiten te nemen:

1. Een besluit om geen milieueffectrapport op te stellen, omdat er geen

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn als

gevolg hiervan;

2. De Nota van beantwoording overlegreacties bestemmingsplan

Goudriaanlocatie vast te stellen;

3. De Nota van beantwoording inspraakreactie bestemmingsplan

Goudriaanlocatie vast te stellen;

4. In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan Goudriaanlocatie;

5. In te stemmen met het ontwerp-besluit tot het vaststellen van hogere

geluidswaarden;

6. Het ontwerp-bestemmingsplan Goudriaanlocatie met kenmerk

NL.IMRO.1931.BP1908DK042.ON01 en het ontwerp-besluit hogere

geluidswaarden ter inzage te leggen;

7. Om geen ontwerp-exploitatieplan vast te stellen.
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SamenvattingRealiseren woning met bijgebouw achter Kerksingel

11 te Bergambacht Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan de realisatie van

nieuwe woning met bijgebouw achter Kerksingel 11 te Bergambacht en wijkt 

daarmee af van het bestemmingsplan. De ontwerpomgevingsvergunning

wordt voor zes weken ter inzage gelegd.

 

Besluit

Het college:

1. Verleent medewerking aan de realisatie van een nieuwe woning met

bijgebouw achter Kerksingel 11 te Bergambacht en wijkt daarmee af

van het bestemmingsplan;

2. Start de uitgebreide voorbereidingsprocedure genoemd in artikel

2.12,eerste lid, onder a, onder 3° Wet algemene bepalingen omgevings-

recht (hierna: Wabo);

3. Stemt in met bijgevoegde ontwerp omgevingsvergunning en legt deze

gedurende zes weken ter inzage;

4. Besluit om geen exploitatieplan vast te stellen;

5. Mandateert de definitieve verlening van de omgevingsvergunning

aan het afdelingshoofd ruimtelijke ontwikkeling tenzij er zienswijzen

worden ingediend.

 

  

SamenvattingWijzigingsplan Zuidbroek 143

Het ontwerp wijzigingsplan vergroting agrarisch perceel Zuidbroek 143 wordt

vastgesteld en ter inzage gelegd.

 

 

Besluit

Het college:

1. Stemt met inachtneming van artikel 3.7 van het Bestemmingsplan

Buitengebied Bergambacht in met het ontwerp wijzigingsplan Vergro-

ten agrarisch perceel Zuidbroek 143 met code NL.IM-

RO.1931.BPW1902BG023-ON01 .

2. Stemt in met ter visie legging van het ontwerp zodra het kostenverhaal

is verzekerd.

3. De portefeuillehouder wordt gemandateerd om een raadsinformatie-

brief over het proces en vast te stellen.
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