
B&W in beeld 
Gemeente Bunschoten, 8 november 2021, nummer 39 
 
Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 2 november 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 van wethouder R. Beukers 
 

Criteria trouwlocaties/ huis der gemeente 2021 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de criteria voor het 
aanwijzen van trouwlocaties te actualiseren. Er is een veranderende behoefte om invulling te 
geven aan de locatie van huwelijksvoltrekking. Op grond van de doorontwikkelde criteria 
wordt het mogelijk om een trouwlocatie voor één dag aan te wijzen.  Het college stelt de 
gemeenteraad ook voor deze bevoegdheid aan het college over te dragen waarmee 
toekomstig efficiënt op maatwerk kan worden beslist. 
 
 

Collegevoorstel resultaat draagvlakmeting 2021 BIZ Haarbrug Noord 
Het college van B&W heeft op dinsdag 2 november 2021 vastgesteld dat er voldoende 
draagvlak is voor het ondernemersinitiatief de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Haarbrug-
Noord 2022-2026. Dat is gebleken na beoordeling van de criteria van de draagvlakmeting.  
Uit de draagvlakmeting, waarbij iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige uit het BIZ-
gebied tussen 29 september en 27 oktober jl. zijn stem kon uitbrengen, is gebleken dat 83 
van de 129 stemgerechtigden hun stem hebben uitgebracht en dat 69,88% van de stemmers 
voor een bedrijveninvesteringszone heeft gestemd. Doordat er voldaan is aan alle criteria van 
de Wet BIZ treedt de Verordening bedrijveninvesteringszone Haarbrug-Noord 2022-2026 per 
1 januari 2022 inwerking. 
 
 

Portefeuille van wethouder P. van Asselt 
 

Overeenkomst herverdeling vergunninghouders 
De gemeente Leersum vangt 100 extra asielzoekers op en ontvangt als vereveningafspraak 
dat maximaal 60 statushouders op haar taakstelling worden herverdeeld bij de overige 25 
Utrechtse gemeenten. Uit solidariteit en vanuit gezamenlijkheid worden deze statushouders 
herverdeeld. Aanleiding is de noodsituatie die is ontstaan betreffende de plotselinge toename 
van asielzoekers met name vanuit Afghanistan. Het college gaat akkoord met de huisvesting 
van in totaal 2 extra statushouders in Bunschoten de komende 3 jaar. 
 
 

Portefeuille van wethouder W. de Jong 
 

Snippergroenbeleid 2022-2026 
Het Snippergroenbeleid inclusief de snippergroenkaart is geactualiseerd. Het college legt dit 
beleid ter vaststelling voor aan de raad. In het beleid staan de voorwaarden en de 
toetsingscriteria omgeschreven. Dit geeft duidelijk wanneer een groenstrook in aanmerking 
komt om te verkopen en onder welke voorwaarden. Op de Snippergroenkaart is aangegeven 
welke stukken in aanmerking komen voor eventuele verkoop. Het nieuwe beleid zal per 1 
januari 2022 in werking treden. 
 



Evaluatie project grondgebruik 
In het voorjaar van 2018 is gestart met de uitvoering van het project grondgebruik. Aanleiding 
om dit traject te starten is om rechtsongelijkheid op te heven, duidelijkheid te verschaffen over 
eigendomssituaties en dat het risico op verlies van eigendom door verjaring te stoppen. Nu, in 
het najaar van 2021, bevindt het project zich in de afrondende fase. Van de 550 dossiers die 
in behandeling zijn genomen, zijn er 514 gesloten. De openstaande dossiers bevinden zich in 
de laatste processtappen. De verwachting is om aan het einde van dit jaar het project af te 
sluiten.  Het college wil de raad informeren over het verloop van dit project via de memo 
Evaluatie project grondgebruik.    
 

Afwegingskader grootschalige duurzame elektriciteit 
Het college stelt de raad voor het 'Afwegingskader grootschalige duurzame elektriciteit' vast 
te stellen. Het afwegingskader schept duidelijkheid over de voorwaarden waaronder de 
gemeente grootschalige zon- en windprojecten wil toestaan. Deze voorwaarden kunnen 
ruimtelijk, technisch en financieel van aard zijn, maar gaan ook over wat we als gemeente 
maatschappelijk acceptabel vinden. 
 
 
 
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. 


