
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 19 juli 2022 

  

19 juli 2022 

  
  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Besteding motiegelden cultuur € 50.000,- 
Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief 

over de besteding van de motiegelden M19-52 van € 50.000,-. 

  

Besluit 

Het college informeert de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief over de 

besteding van de motiegelden M19-52 van € 50.000,-. 

    

Samenvatting Bezwaarschrift  Schuwacht 356 
Het college heeft besloten een bezwaarschrift gericht tegen de op 13 september 

2021 verleende uitritvergunning ongegrond te verklaren en laat het besluit om 

de uitritvergunning te verlenen in stand. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verklaart het ingediende bezwaar tegen de verleende omgevingsver- 

gunning voor het realiseren van een uitrit ontvankelijk; 

2. Verklaart, in afwijking van het advies van de Commissie bezwaarschrif- 

ten Krimpenerwaard, het ingediende bezwaar tegen de verleende om- 

gevingsvergunning ongegrond; 

3. Laat haar besluit van 13 september 2021 in stand. 

    

Samenvatting Gemeentelijke richtlijn ondertekening stukken 
Tot de uitbraak van het coronavirus werd een deel van de uitgaande corres- 

pondentie nog met de pen ondertekend. Mede door de voortgaande digitalise- 

ring wordt in toenemende mate deze handtekening vervangen door een digi- 

tale of elektronische handtekening. Hoewel vanuit gewoonte onder veel uit- 

gaande brieven een handgeschreven handtekening wordt gezet is dit veelal 

juridisch gezien niet nodig. Daarom heeft het college besloten akkoord te gaan 

met de aangepaste gemeentelijke richtlijn voor ondertekening van documenten. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Gaat akkoord met de aangepaste gemeentelijke richtlijn voor onderte- 

kening van documenten; 

2. Stemt in met afname van licenties Validsign ten behoeve van elektroni- 

sche ondertekening. 

    

Samenvatting Jaarverslag 2021 Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2021 van het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur, waarin verslag wordt gedaan van het aantal kinderen uit de 

Krimpenerwaard dat deelneemt aan sport- en culturele activiteiten. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van het jaarverslag 2021 Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Zuid-Holland; 

2. Neemt kennis van het overzicht januari t/m juni 2022 van het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur Zuid-Holland; 

3. Informeert de gemeenteraad, Cliëntenraad en Adviesraad Sociaal Do- 

mein door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief waarvan de 

gewijzigde vaststelling wordt gemandateerd aan de portefeuillehouder. 

    

Samenvatting Jaarverslag 2021 Stichting Leergeld 
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Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2021 van Stichting 

Leergeld Zuid-Holland Midden, waarin verslag wordt gedaan van het aantal 

toegekende voorzieningen aan kinderen uit de Krimpenerwaard. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van het jaarverslag 2021 van Stichting Leergeld Zuid- 

Holland Midden; 

2. Informeert de gemeenteraad, Cliëntenraad en Adviesraad Sociaal Do- 

mein. 

    

Samenvatting Laadpaal,  Neptunushof  12 Krimpen aan de Lek - Be- 

sluit op bezwaar Op 17 maart 2021 is door het college een verkeersbesluit genomen. Op grond 

daarvan is een parkeerplaats aangewezen als oplaadplek voor elektrische 

voertuigen. Het gaat om een tweede oplaadplek bij de desbetreffende oplaad- 

paal. De locatie is: Neptunushof ter hoogte van nr. 12 te Krimpen aan de Lek. 

Het bezwaar heeft betrekking op parkeerdruk. Uit parkeeronderzoek blijkt die 

druk evenwel niet te hoog te zijn. De bezwarencommissie meent dat niet uit 

gegevens is gebleken dat er behoefte bestaat aan een tweede laadplek. Deze 

gegevens zijn alsnog achterhaald. Daaruit blijkt dat deze behoefte wel bestaat. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verklaart het bezwaar tegen het verkeersbesluit van 17 maart 2021 

ontvankelijk en ongegrond; 

2. Laat het verkeersbesluit van 17 maart 2021 in stand. 

    

Samenvatting Westeinde 30 Berkenwoude,  zeven  beslissingen op 

bezwaar Het college heeft de bezwaarschriften tegen de volgende omgevingsvergun- 

ningen met betrekking tot het perceel Westeinde 30 in Berkenwoude gegrond 

verklaard, maar heeft de bestreden beslissingen gehandhaafd onder aanpassing 

van de motivering: 

• Het aanleggen van een laurierhaag en houtopstand; 

• Het herplanten van twee bomen. 

Er wordt daarom ook geen proceskostenvergoeding toegekend. De motive- 

ringsgebreken aan de bestreden besluiten worden in plaats daarvan verbeterd, 

waarmee de grondslag van de bestreden besluiten conform de adviezen worden 

aangepast. Het college heeft de bezwaarschriften tegen de verleende omge- 

vingsvergunning voor de aanleg van een moestuin, de aanleg van verharding 

en de afwijzing handhavend op te treden tegen de paardenstal op het perceel 

Westeinde 30 in Berkenwoude ongegrond verklaard. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verklaart de bezwaren tegen de omgevingsvergunningen voor een 

laurierhaag en houtopstand (d.d. 6 april 2021) en de herplant van twee 

bomen (d.d. 25 augustus 2021) op het perceel Westeinde 30 in Berken- 

woude gegrond; 

2. Handhaaft de omgevingsvergunningen voor een laurierhaag en hout- 

opstand (d.d. 6 april 2021) onder aanpassing van de motivering en 

toevoeging van de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 

c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

3. Handhaaft de omgevingsvergunning voor de herplant van twee bomen 

(d.d. 25 augustus 2021) onder aanpassing van de motivering; 

4. Gaat contrair aan het advies van de bezwaarschriftencommissie en 

verklaart de bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor de aanleg 

van een moestuin ongegrond; 

5. Gaat contrair aan het advies van de bezwaarschriftencommissie en 

verklaart de bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor de aanleg 

van verharding ongegrond; 

6. Gaat contrair aan het advies als opgenomen in bijlage 6 en verklaart 

het bezwaar tegen het primaire besluit (de afwijzing d.d. 7 april 2021 

van het verzoek om handhaving tegen een voormalige paardenstal) 

ongegrond. 

7. Gaat contrair aan de adviezen van de bezwaarschriftencommissie als 

opgenomen in bijlagen 1, 6 en 8 voor wat betreft de vergoeding van 

de proceskosten en kent geen proceskostenvergoeding toe. 

    

Samenvatting Woonvisie 
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Het college heeft de bestuursopdracht over de woonvisie vastgesteld. Dit be- 

tekent dat de gemeente Krimpenerwaard aan de slag gaat met het opstellen 

van een nieuwe woonvisie, samen met partners. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de bestuursopdracht over de woonvisie gewijzigd vast. 

    

Samenvatting Zienswijze Ontwerp  H erziening omgevingsbeleid 

module energietransitie De Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie van de 

provincie Zuid-Holland heeft ter inzage gelegen van 14 juni 2022 tot en met 8 

augustus 2022. De provincie geeft gelegenheid om te reageren op het ontwerp 

via een zienswijze. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stelt de concept zienswijze op de Ontwerp herziening omgevingsbeleid 

module energietransitie van de provincie Zuid-Holland vast en dient 

deze in door middel van bijgevoegde brief. 

    

Samenvatting Voortgang invulling kapitaalbehoefte  Stedin  en fi- 

nanciering netwerkbedrijven Het college heeft de raad geïnformeerd door middel van een raadsinformatie- 

brief over de voortgang van de verkenning ter invulling van de lange termijn 

kapitaalbehoefte en de gemaakte afspraken rondom het herijkte Meerjaren 

Strategisch Plan van Stedin. Tevens wordt de raad geïnformeerd over het be- 

oogde vevolgproces van het kabinet om tot een adequate financiering van de 

regionale netwerkbedrijven te komen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief 

over de voortgang van: 

a. De verkenning ter invulling van de lange termijn kapitaalbehoefte en 

de gemaakte afspraken rondom het herijkte Meerjaren Strategisch Plan 

van Stedin. 

b. Het beoogde vervolgproces van het kabinet om tot een adequate finan- 

ciering van de regionale netwerkbedrijven te komen. 

    

Samenvatting Consultatie gemeenteraad Regionaal Risicoprofiel 
Het college heeft de raad voorgesteld om kennis te nemen van het Regionaal 

Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden en het bestuur van de veilig- 

heidsregio voor te stellen in het Regionaal beleidsplan als prioriteiten op te 

nemen: hyperconnectiviteit, energietransitie, klimaatverandering en verdichting. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verzoekt de raad kennis te nemen van het Regionaal Risicoprofiel Vei- 

ligheidsregio Hollands Midden 2023-2026; 

2. Besluit de raad te adviseren geen zienswijze in te dienen. 

    

Samenvatting Deelname digitale aanvraag rijbewijs (DAR) 
Het college heeft de raad geïnformeerd over de deelname aan een pilot Digitale 

Aanvraag Rijbewijs. Vanaf 1 augustus 2022 kunnen inwoners hun rijbewijs 

digitaal verlengen of uitbreiden. 

  

Besluit 

Het college informeert de gemeenteraad over de deelname aan de pilot Digi- 

tale Aanvraag Rijbewijs. 

    

Samenvatting Intrekken wijzigingsplan Zuidbroek 143 Bergambacht 
Op 3 november 2020 is voor het perceel Zuidbroek een wijzigingsplan vastge- 

steld voor de vergroting van het agrarische perceel. Inmiddels is het agrarisch 

bedrijf verhuisd naar Drenthe en is er geen noodzaak meer om het bouwvlak 

te vergroten. Het college is daarom voornemens om het wijzigingsplan in te 

trekken. Voordat tot intrekking kan worden overgegaan wordt een ontwerp 

intrekkingsbesluit ter inzage gelegd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit het wijzigingsplan ‘Buitengebied Bergambacht, Zuidbroek 143’ 

met plancode NL.IMRO.1931.BPW1902BG023-VG01 in te trekken; 
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2. Stemt met het ter inzage leggen van het bijgevoegde ontwerp-intrek- 

kingsbesluit. 

    

Samenvatting Principeverzoek herontwikkeling Parallelweg 11-13 

Bergambacht Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het 

realiseren van woningen aan de Parallelweg 11-13 in Bergambacht. Initiatief- 

nemer kan nu aan de slag met de verdere uitwerking ten behoeve van een 

noodzakelijke herziening van het bestemmingsplan. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het principeverzoek voor de realisatie van maximaal negen 

ruime eengezinswoningen aan de Parallelweg 11-13 in Bergambacht 

en om hiervoor een ruimtelijke procedure te starten; 

2 Stemt in om af te wijken van artikel 3.2.3. uit de Beleidsregel Hogere 

Waarde 2018 regio Midden-Holland door woningen met twee dove 

gevels toe te staan; 

3. Stemt in met de bijgevoegde antwoordbrief en daarin opgenomen 

voorwaarden voor de verdere uitwerking. 

    

Samenvatting Selectielijst e-mailbewaring gemeentelijke en interge- 

meentelijke organen 2022 Het college heeft besloten in te stemmen met de Selectielijst e-mailbewaring 

gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2022 en heeft de VNG gemachtigd 

om namens de gemeente de vaststellingsprocedure hiervan te doorlopen. 

  

Besluit 

1. In te stemmen met het ontwerp van de Selectielijst e-mailbewaring 

gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2022 en; 

2. Machtigt de VNG om namens de gemeente Krimpenerwaard de vast- 

stellingsprocedure van deze selectielijst te doorlopen. 

    

Samenvatting Verhoging eenmalige energietoeslag 
Het college heeft de eenmalige energietoeslag van € 800,- naar € 1.300,- ver- 

hoogd. Het college heeft de gewijzigde “Beleidsregels eenmalige energietoeslag 

voor lage inkomens” vastgesteld en wijst inwoners met een laag inkomen die 

niet in beeld zijn nogmaals proactief op de mogelijkheid om de eenmalige 

energietoeslag aan te vragen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verhoogt het bedrag van de eenmalige energietoeslag van € 800,- naar 

€ 1.300,-; 

2. Stelt de gewijzigde “Beleidsregels eenmalige energietoeslag voor lage 

inkomens” vast; 

3. Wijst inwoners met een laag inkomen die niet in beeld zijn nogmaals 

proactief op de mogelijkheid om de eenmalige energietoeslag bij de 

gemeente aan te vragen; 

4. De definitieve bijdrage vanuit het Rijk voor de dekking van de verhoging 

van de eenmalige energietoeslag wordt verwerkt in de septembercircu- 

laire; 

5. Informeert de gemeenteraad, Cliëntenraad en Adviesraad Sociaal Do- 

mein door middel van bijgaande RIB. 

    

Samenvatting Verzamelvoorstel eenmalige subsidies aan Stichting 

“De Oude Apotheek” en Stichting Archeologie Krim- 

penerwaard 

Het college heeft voor 2022 een eenmalige subsidie van € 1.192,50 aan Stichting 

"De Oude Apotheek" verleend voor het project Rondje Kunst Schoonhoven en 

voor 2022 een eenmalige subsidie van € 1.050,00 aan Stichting Archeologie 

Krimpenerwaard verleend voor het geven van lezingen aan statushouders. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verleent voor 2022, een eenmalige subsidie van € 1.192,50 aan Stichting 

"De Oude Apotheek" voor het project Rondje Kunst Schoonhoven; 

2. Verleent voor 2022, een eenmalige subsidie van €1.050,00 aan Stichting 

Archeologie Krimpenerwaard voor het geven van lezingen aan status- 

houders. 
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Samenvatting Z ienswijze GR SVHW 2023 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen kennis te nemen van de Ge- 

meenschappelijke Regeling SVHW 2023 en in te stemmen met de Gemeen- 

schappelijke Regeling SVHW 2023. 

  

Besluit 

Het college adviseert de raad: 

1. Kennis te nemen van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023; 

2. Geen zienswijze in te dienen. 
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