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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van maandag 27 juni jl. Wilt u meer informatie over de besluiten? Neem dan 
contact op met Reinate Hopman of Marlène Motshagen via 033 – 299 1411.  
 

B&W in beeld bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse 
collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u 
er geen rechten aan ontlenen. De samenvattingen geven immers een beknopt beeld 
van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. 
 
 
Portefeuille wethouder P. van Asselt 
 
Energiearmoede  
Het college heeft middelen vanuit het Rijk ontvangen om energiearmoede bij huishoudens 
met een lager inkomen te verminderen in de vorm van kleine (energie)besparende middelen. 
Het college stemt in met de besteding van deze middelen aan een verduurzamende 
witgoedregeling en energieboxen met kleine besparende middelen. 
 
 
 
Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Weigering omgevingsvergunning Settels roofvogels 
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een roofvogelpark aan 
de Groeneweg. Om deze vergunning te kunnen verlenen, is een verklaring van geen 
bedenkingen nodig van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 19 
mei 2022 besloten deze verklaring van geen bedenkingen niet af te geven. Hierdoor is het 
niet mogelijk de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Het college heeft daarom 
besloten de vergunning te weigeren. 
 
Schriftelijke mededeling adopteren rotondes door bedrijven 
Het college stuurt de raad informatie over de mogelijkheid van het adopteren van rotondes, in 
ruil voor reclame-uitingen. 
 
Koop grond ten behoeve van project Laakzone 
Het college heeft ten behoeve van het project Laakzone ingestemd met de aankoop van 
grond. Deze aankoop past binnen het beschikbare budget voor de realisatie van het project 
Laakzone. Hierdoor is het mogelijk geworden om de versmalling in de vaarroute van de 
Rengerswetering te verwijderen. 
 
Verantwoording Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021/2022 (inclusief concept 
beleidsactualisatie) 
Het college stuurt het jaarverslag en programma VTH ter beoordeling naar de provincie 
Utrecht. Het gaat om de verantwoording van de taken die de gemeente uitvoert op het gebied 
van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) in het fysieke domein. Onder 
"fysiek domein" verstaan we hier ruimtelijke ordening, bouwen, archeologie, monumentenzorg 
en milieu. Belangrijk is dat dit een procesbeoordeling betreft: wij werken volgens een 
risicoanalyse en monitoren en evalueren onze doelstellingen Zo is voor Bunschoten 
bijvoorbeeld constructieve veiligheid en het omgaan met asbest van belang en proberen we 
handhaving te voorkomen door bemiddeling, mediation en preventie.  De opzet van het 
verslag en programma is geactualiseerd. In het najaar wordt de complete actualisatie van het 
VTH-beleid (inclusief aanpassing aan de Omgevingswet) ter besluitvorming aan de raad 
aangeboden. 
 
 
 



Bezwaarschrift Fokjesweg 
Een inwoner heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college om zijn 
verzoek om stillegging van de werkzaamheden betreffende het verspreiden van baggerspecie 
op een perceel aan de Fokjesweg af te wijzen. Het college heeft dit bezwaarschrift voor 
advies voorgelegd aan de commissie Bezwaarschriften. De commissie Bezwaarschriften 
heeft het college geadviseerd om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het college 
heeft dit advies gevolgd en het bezwaarschrift ongegrond verklaard. 
 
 
Deze B&W in beeld bevat waarschijnlijk niet de samenvattingen van alle openbare besluiten 
van de laatste collegevergadering. Ook staan er waarschijnlijk enkele samenvattingen in van 
besluiten uit eerdere collegevergaderingen. De publicatie van een samenvatting in B&W in 
beeld wordt namelijk regelmatig een of twee weken uitgesteld, omdat de gemeente eerst 
direct betrokkenen wil inlichten over het besluit. Daarmee voorkomt de gemeente dat direct 
betrokkenen via de pers bericht krijgen over besluiten die hen heel direct aangaan. 


