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No Onderwerp Voorstel Besluit 

2 De openbare besluitenlijst 
van 29 september 2020 

De openbare besluitenlijst van 29 
september 2020 vast te stellen. 

Het besluit herontwikkeling 
Groen van Prinsterer wordt 

aangepast;  

 

1. Medewerking verlenen aan 

het plan van LEEF! en 

hiervoor samen met LEEF! 

de haalbaarheid te 

onderzoeken. In q1 2021 

dient het 

haalbaarheidsonderzoek 

gereed te zijn en 

duidelijkheid te geven 

over de 

bestaanszekerheid en 

financiële draagkracht, 

realisatie termijn en 

parkeerbehoefte.  

2. Aan Crossing Borders 

Development aangeven dat 

de gemeente niet 

meewerkt aan het 

nieuwbouwplan van 31 

appartementen. 

3. De projecten Groen van 

Prinsterer locatie / Jacobs 

Catsstraat zuid loskoppelen 

van elkaar. 

4. De gemeenteraad en de 

inwoners van Sliedrecht 

met respectievelijk de 

college informatiebrief 

(bijlage 6) en de 

communicatieboodschap 

(bijlage 7) op de hoogte 
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stellen van het 

collegebesluit. 

5. De gereserveerde € 

500.000 in het College 

Uitvoeringsprogramma 

voor de omvorming van 

de Groen van Prinsterer 

locatie blijft 

gereserveerd in 

afwachting van verdere 

ontwikkelingen van het 

plan. 

5 Overdracht 

waterschapswegen 

1. In te stemmen met een positieve 

grondhouding t.a.v. een overdracht 
van de waterschapswegen naar de 

gemeente Sliedrecht. 
2. De randvoorwaarden vast te stellen 

t.a.v. een overdracht van de 

waterschapswegen naar de 
gemeente Sliedrecht zoals 

opgenomen in bijlage 1. 
 

1. In te stemmen met een 

positieve grondhouding 

t.a.v. een overdracht van 

de waterschapswegen naar 

de gemeente Sliedrecht. 

2. De randvoorwaarden vast 

te stellen t.a.v. een 

overdracht van de 

waterschapswegen naar de 

gemeente Sliedrecht zoals 

opgenomen in bijlage 1. 

3. De gemeente Sliedrecht 

doet geen directe 

betaling uit eigen 

middelen ten behoeve 

van een 

gewenningsbijdrage. 

 

6 Concept economische Visie 
Sliedrecht 2021-2030 

1. In te stemmen met het eerste 
concept van de Economische Visie 

Sliedrecht 2021-2030 als basis voor 

de verdere participatie. 
 

Conform 

7 Verlening recht van weg aan 

Waterschap Rivierenland 

1. Medewerking te verlenen aan de 

notariële vestiging van een recht 

van weg  ten behoeve van het 

kadastrale perceel L-1173, 

eigendom van Waterschap 

Rivierenland en ten laste van het 

gemeentelijke kadastrale perceel L-

1171; 

2. In te stemmen met de hiervoor door 

Waterschap Rivierenland 

aangeboden eenmalige vergoeding. 

 

Conform 

  



 

 

 
 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 

 
 

 
 

N.H. Kuiper mca mcm         D.R. van der Borg  
 

 


