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Besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 10 februari 2021

Voorafgaand aan de vergadering constateerde de voorzitter dat J.M.P. Ambachtsheer, D.
Ambachtsheer-de Vries, J. Baas, A. Bakker, C.M. Bon-van de Griek, J.J.G. Bovens, F.M. Damen, P.A.
van Drenth, A.J. van Gerwen-Westerling, J. Helmer, M.H. den Hollander, W. Janse, T.T.E. de Jonge,
L.P.C. Karreman, F. Klovert, E.M. Meppelink, P. Molenaar, S. Pouwels-Nahrvar, S. Rodenburg, B.P.J.
de Ruiter, J.A. Smit, J. Snoei, C.D. van der Spek, C. uit de Bulten, W.J. Verdoes, J.J. Wiegman, F.G.
van Wijnen aanwezig zijn.
1. Rv Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zevenhuizen Zuid - Fase 6 (R20.000115)
De raad heeft unaniem besloten het bestemmingsplan ¨Zevenhuizen Zuid - Fase 6¨ vast te stellen en
tevens de Nota van Beantwoording Zienswijzen en Overlegreacties en Wijziging van het
bestemmingsplan vast te stellen.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
2. Rv Grondexploitatie Swanla Verlaat (R21.000001)
De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met het project Swanla-Verlaat, om de Nota van
uitgangspunten van Van het Verlaat, de Zevenster en Swanla vast te stellen en heeft geheimhouding
op de grondexploitatie Swanla-Verlaat en de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien
van de grondexploitatie Swanla-Verlaat in bijlage A21.000013 bekrachtigd.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel (VVD (6), CU/SGP (6), CDA (4), PvdA/GL (3),
SP (2), NEZ (2) & D66 (2)). Twee raadsleden hebben zich onthouden van stemming (VVD (1), CDA
(1)).
3. Rv Erfgoedvisie 2021-2026 'verbindend erfgoed' (R20.000106)
De raad heeft unaniem besloten om de Erfgoedvisie 2021-2026 'verbindend erfgoed' vast te stellen.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel (VVD (7), CU/SGP (6), CDA (5), PvdA/GL (2),
SP (2), NEZ (2) & D66 (2)). Een raadslid heeft zich onthouden van stemming (PvdA/GL (1)).
4. Motie tracékeuze verlengde molengangpad
De raad heeft de motie unaniem aangenomen en verzoekt het college om bij het DB Rottemeren
kenbaar te maken dat er in de gemeenteraad van Zuidplas grote zorgen zijn over een
toekomstbestendige verkeersveilige route van de oostelijke variant, het DB Rottemeren op te roepen
voor verdere uitwerking van de oostelijke variant aan te tonen hoe in de ogen van het recreatieschap
deze route toekomstbestendig verkeersveilig kan worden aangelegd, het DB Rottemeren op te roepen
gelijktijdig een alternatieve route te verkennen, een route geheel over de westelijke kant zijnde
grondgebied Lansingerland waarin ook de koppelkans met een route snelfietspad is opgenomen.
Stemming: De raad heeft de motie unaniem aangenomen.
5. Ingekomen stukken (Z21.000164)
De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld.
Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is
geheimhouding opgelegd en bekrachtigd conform art. 25 Gemeentewet.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

