
B&W in beeld 
Gemeente Bunschoten, 13 maart 2023, nummer 9 
 
Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 7 maart 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 R. Beukers 
 
Actualisatie parkeernormen voor woningen  
Parkeernormen spelen een belangrijke rol bij gebieds- en locatieontwikkelingen. De huidige 
parkeernormen zijn bijna 10 jaar oud en gebaseerd op algemene landelijke richtlijnen. De 
gemeente heeft daarom een specifiek onderzoek laten doen naar behoefte aan 
parkeerplaatsen bij woningen in Bunschoten. Met het onderzoek is dit gedegen in beeld 
gebracht en wordt een advies gegeven over de parkeernormen die het beste bij nieuwe 
woningbouwplannen gehanteerd kunnen worden. Het college is voornemens om dit advies 
over te nemen en heeft besloten om de commissie Ruimte hierover te informeren. Na 
collegebesluitvorming en bekendmaking van de aanpassingen in de beleidsregel 
parkeernormen, kunnen de nieuwe normen gaan fungeren als toetsingskader voor de 
vergunningaanvragen.  
 
 
Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Vormvrije m.e.r.-beoordeling Eemdijk-Oost 
Het college heeft besloten dat voor de realisatie van Eemdijk-Oost en de daarvoor benodigde 
wijziging van het bestemmingsplan geen (nadere) milieueffectrapportage hoeft te worden 
opgesteld. Op basis van de uitgevoerde vormvrije beoordeling is geconcludeerd dat, rekening 
houdend met de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van 
het potentiële effect, geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft die het doorlopen van 
een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken.  
 
Toestemming eigendomsoverdracht 
Door het college is toestemming verleend aan een ondernemer om zijn perceel grond in 
Haarbrug-Zuid te verkopen aan plaatselijke ondernemers. Deze toestemming is verleend 
nadat was getoetst dat er geen sprake is van speculatie. Ook een voorwaarde voor het 
verlenen van toestemming is dat verkocht wordt aan ondernemers met een lokale 
economische binding. 
 
Vervolg ruimtelijke procedure partiële herziening bestemmingsplan Centrale As - 
Molenstraat 42 
Het college heeft besloten in te stemmen met de tekst van hoofdstuk 5 Economische en 
maatschappelijke uitvoerbaarheid van de planherziening Molenstraat van het 
bestemmingsplan Centrale As en aansluitend dit ontwerpplan in procedure te brengen.  
 
Nadere regel subsidie groene daken 2023 Bunschoten 
Groene daken voeren minder (snel) water af, vangen fijnstof af, zijn isolerend en werken 
verkoelend. Om groene daken financieel te stimuleren is in het Gemeentelijk water- en 
rioleringsplan 2022-2026 Bunschoten (GWRP) opgenomen om een nadere regel subsidie 
groene daken uit te werken. Deze nadere regel is reeds uitgewerkt en goedgekeurd door het 
college. Met ingang van de 'nadere regel subsidie groene daken 2023 Bunschoten' kunnen 
particulieren en bedrijven binnen de gemeente Bunschoten subsidie aanvragen voor het 
aanleggen van een groen dak.  



 
 
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. 
 


