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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en
wethouders van dinsdag 7 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
Verlenging huur- en exploitatieovereenkomst Duker en Kuil
Wij gaan een verlengingsovereenkomst aan met SRO Bunschoten voor het beheer en
exploitatie van De Duker en De Kuil tot en met 31 december 2023.

Portefeuille wethouder H. van Barneveld
Intentieovereenkomst Regionale samenwerkingsafspraken Omgevingswet regio
Utrecht
Het college heeft ingestemd met het concept van de intentieovereenkomst waarin de
regionale afspraken over samenwerking binnen het stelsel van de Omgevingswet zijn
vastgelegd.

Portefeuille wethouder W. de Jong
Verhuur grond bedrijventerrein Haarbrug-Zuid
Op het bedrijventerrein Haarbrug-Zuid ligt naast de gemeentewerf een perceel grond met een
oppervlakte van 4.362 m2. Dit is het enige perceel dat nog niet verkocht/verhuurd is. Deze
grond zal mogelijk in de toekomst gebruikt gaan worden voor het exploiteren van een
aanbiedstation. Het aanbiedstation aan de Groeneweg zal tot 2026 intact blijven. Het college
heeft besloten om het perceel op het bedrijventerrein Haarbrug-Zuid de tussenliggende
periode te verhuren. Het perceel zal aangeboden worden aan bedrijven die op basis van de
criteria uitgifte bedrijventerrein Haarbrug-Zuid hiervoor in aanmerking komen. Wanneer er
een geschikte gegadigde is, zal er een huurovereenkomst worden aangegaan. Wanneer er
meerdere geschikte gegadigden zijn, zal er een loting plaatsvinden.

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.

