
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Krimpenerwaard 16 augustus 2022 

  

16 augustus 2022 

  
  

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Omgevingsprogramma Riolering en Klimaatadaptatie 
Vanwege het verstrijken van de looptijd van het huidig verbreed Gemeentelijk 

Rioleringsplan en het verder uitwerken van scenario 3 'Versneld aan de slag' 

vanuit de eind 2021 door de raad vastgestelde "Klimaatadaptatiestrategie 

gemeente Krimpenerwaard", heeft het college aan de interne organisatie de 

opdracht gegeven om op grond van de nieuwe Omgevingswet een Omge- 

vingsprogramma Riolering en Klimaatadaptatie op te stellen. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de bestuursopdracht voor het opstellen van een 

Omgevingsprogramma Riolering en Klimaatadaptatie met een looptijd 

van vijf jaar. 

    

Samenvatting Bestemmingsplan Schuwacht 342-346 Krimpen aan 

de Lek Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor Schuw- 

acht 342-346 in Krimpen aan de Lek en legt dat ontwerp ter inzage. De bedrijfs- 

activiteiten op deze locatie worden beëindigd, de bedrijfsbebouwing wordt 

gesloopt en vervolgens worden 19 grondgebonden woningen gerealiseerd. 

Het plan is gebaseerd op het concept van een ‘zelfvoorzienend dorp’ waarin 

‘met elkaar’ en ‘duurzaam’ centraal staan. Een integraal onderdeel van het 

plan is het creëren van een eetbaar landschap met fruitbomen en een geza- 

menlijke moestuin. De toekomstige bewoners zijn met elkaar verantwoordelijk 

voor beheer en onderhoud van het plangebied. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit geen milieueffectrapport op te stellen; 

2. Stemt in met het ontwerpbestemmingsplan ‘Schuwacht 342-346, 

Krimpen aan de Lek’, met planidentificatienummer NL.IM- 

RO.1931.BP2106DK016-ON01; 

3. Stemt in met het beeldkwaliteitsplan uit bijlage 1 van de toelichting 

op het bestemmingsplan; 

4. Legt het ontwerpbestemmingsplan ‘Schuwacht 342-346, Krimpen aan 

de Lek’, met planidentificatienummer NL.IMRO.1931.BP2106DK016- 

ON01 ter inzage; 

5. Stelt voor het ontwerpbestemmingsplan geen (ontwerp)exploitatieplan 

op. 

    

Samenvatting Wegwerkzaamheden Algeraweg 
Het college heeft de raad geïnformeerd over de aankomende wegwerkzaam- 

heden aan de Algeraweg en de nachtelijke afsluiting van de Algerabrug. De 

werkzaamheden zullen een beperkende invloed hebben op de verkeersdoor- 

stroming. 

  

Besluit 

Het college besluit: 

1. Burgemeester Bouvy-Koene wordt gemandateerd om een RIB vast te 

stellen. 

    

Samenvatting Ontwerpbestemmingsplan Provincialeweg Oost 131a 

Haastrecht Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Provincialeweg 

Oost 131a Haastrecht en het bijhorende m.e.r.-beoordelingsbesluit. De ge- 

meente is bezig met de voorbereidingen voor een gedeeltelijke transformatie 

van bedrijventerrein Galgoord naar een gemengd gebied voor wonen en 

werken. Om te zorgen voor een veilige ontsluiting met een goede doorstro- 

ming op de Provincialeweg Oost heeft de Provincie Zuid-Holland aangegeven 
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dat er een nieuwe rotonde aangelegd moet worden. De positie van de nieuwe 

rotonde is bepaalt op de plek waar nu de woningen Provincialeweg Oost 133, 

135 en 137 zijn gelegen. Deze moeten worden verplaatst. Verplaatsing van 

deze drie woningen biedt kansen op een ruimtelijke kwaliteitsverbetering en 

verbetering van woon- en leefklimaat. Het voorliggende bestemmingsplan 

maakt de verplaatsing van de drie woningen mogelijk. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Provincialeweg Oost 131a 

Haastrecht, met kenmerk NL.IMRO.1931. BP2105BG018-ON01 en de 

ter inzagelegging gedurende zes weken; 

2. Stemt in met het m.e.r.-beoordelingsbesluit bestemmingsplan Provin- 

cialeweg Oost 131a Haastrecht, zoals bijgevoegd in bijlage 3 bij dit 

voorstel; 

3. Geeft opdracht om de anterieure overeenkomst af te sluiten met de 

initiatiefnemer; 

4. Besluit geen ontwerp-exploitatieplan vast te stellen. 

    

Samenvatting Regionaal Beleidsplan eenheid Den Haag " Coalitie 

voor veiligheid 2023 - 2026" Het college heeft de gemeenteraad gevraagd kennis te nemen van het Beleids- 

plan van de politie eenheid Den Haag "Coalitie voor veiligheid 2023-2026" en 

hierover zienswijze in te dienen. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Verzoekt de raad kennis te nemen van het Beleidsplan eenheid Den 

Haag “Coalitie voor Veiligheid 2023-2026”. 

2. Adviseert de raad hierover als zienswijze in te dienen: "Ten aanzien 

van de verdeling van de politiesterkte maakt de gemeenteraad zich 

zorgen om de beperkte politiecapaciteit in Krimpenerwaard, met name 

tijdens de nachtelijke uren. Ook is er capaciteit nodig om de komende 

jaren aandacht te kunnen besteden aan de regionale en lokale priori- 

teiten. Zeker in een uitgestrekt en landelijk gebied als Krimpenerwaard 

is het nodig dat politie, gemeente en andere partners investeren in 

het voorkomen, opsporen en handhaven van ondermijnende crimina- 

liteit. Uitbreiding van het basisteam is hiervoor volgens de raad onver- 

mijdelijk. 

    

Samenvatting Tracékeuze voor nieuw tracé 380kV- hoogspanning 
Het Ministerie van Economische Zaken (EZK) en Tennet hebben dit voorjaar 

in een ambtelijk overleg aan de gemeente laten weten dat er een tekort aan 

capaciteit is op het landelijke hoogspanningsnetwerk. Om dit op te lossen is 

er een verdubbeling van de capaciteit nodig op het traject Krimpen aan den 

IJssel – Geertruidenberg. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Informeert de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief 

over de tracékeuze voor een nieuw tracé 380kV-hoogspanning door 

het Ministerie van Economische Zaken Tennet. 

    

Samenvatting Vervangen van de gascontracten in de collectieve in- 

koop van groene energie Midden-Holland voor de pe- 

riode 1 oktober 2022 – 31 december 2023 

Het college heeft besloten een nieuw gascontract aan te gaan voor de periode 

van 1 oktober 2022 – 31 december 2023 en zegt het contract met Gazprom 

op. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit een nieuw gascontract aan te gaan voor de periode van 1 ok- 

tober 2022 – 31 december 2023 en zegt het contract met Gazprom op; 

2. Stemt in met de gunning van de opdracht aan de leverancier(s) op 

basis van het gunningscriterium "laagste prijs". 

De burgemeester: 

3. Geeft met terugwerkende kracht volmacht aan de directeur van de 

ODMH om namens de gemeente de aanbestedingsprocedure voor de 

inkoop af te handelen. 

4. Wethouder Pannekoek wordt gemandateerd een RIB vast te stellen. 
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Samenvatting Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Kattendijk 

161, Gouderak' Het college heeft het bestemmingsplan ‘Kattendijk 161, Gouderak’ aan de 

gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Met het bestemmingsplan wordt 

een deel van de agrarische bestemming met bouwvlak omgezet naar de be- 

stemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin-landschapswaarden’ om de bouw mogelijk te 

maken van een woning ter vervanging van een gesloopte woning in het kader 

van de uitkoopregeling woningen onder de hoogspanningsverbinding. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Biedt het ontwerp-bestemmingsplan ‘Kattendijk 161, Gouderak’ met 

bijbehorende stukken (IDN-code NL.IMRO.1931.BP2004BG013-VG01) 

ter vaststelling aan de gemeenteraad aan; 

2. Stelt te gemeenteraad voor om geen exploitatieplan vast te stellen. 
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